LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.1.
2019. gada 25. janvārī
Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta: plkst. 10.00
Sēdē piedalās 9 deputāti: Madars Burnevics, Aldis Felts, Andra Grīvāne, Gunārs Kristiņš, Jānis
Mauriņš, Māris Napskis, Regīna Rūmniece, Tamāra Kaudze, Vilnis Skuja
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, juriskonsults Jānis Langzams, galvenā
grāmatvede Ilze Pirvite, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, zemes lietu
speciāliste Iveta Bekmane-Avota, finansiste Inga Ralle, sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna
Pekmane, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris
Kojro; SIA „Talsu Vēstis” korespondente Aiga Naudiņa
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Tiek ierosināts papildus izsludinātajai darba kārtībai izskatīt jautājumu: Par infrastruktūras
attīstīšanu deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
Iekļaut darba kārtībā 25.jautājumu: Par infrastruktūras attīstīšanu deinstitucionalizācijas plāna
īstenošanai
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi
2. Par 2018.gada budžeta izpildi
3. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
4. Par priekšfinansējumu Dundagas vidusskolas skolēnu braucienam uz Eiropas Parlamentu
Strasbūrā
5. Par biedrības „Randalist” izdevumu atzīšanu
6. Par nomas tiesību izsoles sākumcenu
7. Par nekustamā īpašuma „Ievlejas 19” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
8. Par telpu pārbūvi pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, kadastra nr. 8850 020 0245
001, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai
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9. Par telpu nomas maksu draudzei "Prieka Vēsts"
10. Par mācību tehnisko līdzekļu saņemšanu no uzņēmuma SIA KUREKSS
11. Par inventāra saņemšanu no uzņēmuma SIA Vertex
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Anšķeni”
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmalas”
14. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
15. Par pašvaldības īpašuma “Kraujenieki” apsaimniekošanu
16. Par nekustamā īpašuma „Dižvalki” sadalīšanu
17. Par nekustamā īpašuma „Ozolkalni” sadalīšanu
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Biškalni”
19. Par grozījumiem Ētikas komisijas sastāvā
20. Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu
21. Par Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales
komisijas sastāvu
22. Par materiālo vērtību norakstīšanas komisiju Dundagas pašvaldībā
23. Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Dokumentu pārvaldības kārtība”
24. Par Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu
25. Par infrastruktūras attīstīšanu deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
1.
Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
Pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere informē par pieņemto lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm: par 2019.gada budžeta sastādīšanu (izskatīšana komiteju sēdēs februārī), par
teritorijas plānojuma 5.redakciju (izskatīšana komiteju sēdēs februārī), par veikto objektu
novērtēšanu SIA „Kolkas Ūdens” pamatkapitāla palielināšanai; par gājēju tiltu uz Kalnadārzu
(saskaņošanas procesā ar Valsts Pieminekļu inspekciju), par veiktajiem iepirkumiem saistībā ar
pils pārbūves projektu (notiek vērtēšana Iepirkumu komisijā).
Deputāti aktualizē jautājumus par: 1) Par zemes līgumiem Saules ielā 16 un servitūta ceļu
Brīvības iela 1A; 2) par kultūras pasākumu plānu 2019.gadam; 3) par tiesas procesu darba strīda
gadījumā, 4) par paredzamā funkcionālā audita izdevumiem (~3-4,5 tūkstoši eiro), 5) par
darbinieku novērtēšanas pabeigšanu (~2 nedēļu laikā), 6) par kopsavilkumu dažādu biedrību
darbības atbalstam, 7) par vadības dalību Latvijas Pašvaldību savienības, Kurzemes plānošanas
reģiona, Izpilddirektoru asociācijas rīkotajās apspriedēs, 8) Par pašvaldības saistošo noteikumu
konsolidāciju, 9) par Mazirbes skolas izmantošanu nometņu vajadzībām u.c.
2.
Par 2018. gada budžeta izpildi
A.Felts
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2018. gada budžeta izpildi.
Izvērtējums:
Dundagas novada 25.01.2019. gada pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo: pamatbudžeta ieņēmumu
EUR 4548188,53 izdevumu EUR 4996294,43 apmērā izpildi; speciālā budžeta ieņēmumu EUR
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160066,13 un izdevumu EUR 141539,02 apmērā izpildi; ziedojumu budžeta izdevumu EUR
117,37 apmērā izpildi.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par 2018.gada
-pamatbudžeta līdzekļu atlikumu EUR 243 105,02
-speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 71 225,27
-ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu EUR 2 592,63.
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.
2018. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2019. ir EUR 243 105,02, speciālā
budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 71 225,27 un ziedojumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 2
592,63.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.1:
Apstiprināt Dundagas novada domes 2019.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 „Par
Dundagas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi”.
Lēmums nosūtāms: VARAM
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai
3.
Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
A.Felts
Pamats
1. Kurzemes plānošanas reģiona 02.01.2019. vēstule Nr. 2-5.5/1/19 „Par pašvaldību dotāciju
plānošanas reģionam”.
2. Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punkts.
Mērķis
Dotācijas piešķiršana Kurzemes plānošanas reģionam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi Kurzemes plānošanas reģiona
(turpmāk – KPR) 02.01.2019. vēstuli Nr. 2-5.5/1/19 „Par pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam”
ar lūgumu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma 1500,00 EUR apmērā piešķiršanu KPR
2019.gadam. Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojuma mērķis tiks saglabāts nemainīgs, un līdzīgi kā
iepriekšējos gados, tas tiks novirzīts Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses
apgūšanas brauciena organizēšanai, kas tiek plānots 2019.gada pavasarī.
Vēstulē KPR informē, ka 2018.gadā pašvaldību piešķirtais finansējums sniedza atbalstu KPR
Administrācijas kapacitātes celšanai, līdzfinansējot esošos un piesaistot jaunus cilvēkresursus
darbam ar jaunu projekta ideju izstrādi un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaisti Kurzemes reģiona
attīstībai, kā arī nodrošinot reģiona viedokļu pārstāvību ārvalstu finanšu līdzekļu programmu
uzraudzības komitejās, aizstāvot visus no Kurzemes reģiona iesniegtos projektus vai projektu idejas.
Atbalsts sniegts arī KPR Attīstības padomes kopējās kapacitātes stiprināšanā, organizējot labās
prakses apguves braucienu, kura laikā padomes locekļiem bija iespēja iepazīt dažādas prakses un
iegūt vērtīgu informāciju turpmākajam darbam.
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Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punktu Plānošanas reģionu
finansēšanas avoti var būt pēc pašvaldības ieskatiem - dotācija no pašvaldības budžeta vai dotācija
no pašvaldības budžeta saskaņā ar pašvaldības un plānošanas reģiona noslēgtajiem līgumiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.2:
Paredzēt 2019. gada budžetā 1500,00 EUR kā dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
Lēmums nosūtāms: Kurzemes plānošanas reģionam – pasts@kurzemesregions.lv.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

4.
Par priekšfinansējumu Dundagas vidusskolas skolēnu braucienam
uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā
A.Felts
PAMATOJUMS
Dundagas vidusskola ir uzvarējusi Euroscola Informācijas biroja rīkotajā konkursā un saņēmusi
uzaicinājumu ņemt dalību Euroscola veidotā programmā Eiropas Parlamentā Strasbūrā 2019. gada
7. martā.
MĒRĶIS
Dundagas vidusskolas attīstības plāna īstenošana paredz mācību stratēģiju attīstīšanu un kvalitatīvas
un konkurētspējīgas izglītības vides veidošanu.
Dot iespēju skolēniem izteikt savu viedokli par Eiropas integrāciju, uzklausīt citus un pavadīt dienu
ar vienaudžiem no citām Eiropas Savienības valstīm.
IZVĒRTĒJUMS
Projektā paredzēta skolēnu dalība Euroscola veidotā programmā Eiropas Parlamentā Strasbūrā.
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 3 106,32. Dundagas vidusskolai nepieciešams paredzēt
100% priekšfinansējumu, kas pēc projekta īstenošanas - atskaites iesniegšanas un apstiprināšanas
Euroscolā, tiek atmaksāts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.3:
Atbalstīt Dundagas vidusskolas skolēnu braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā un piešķirt
priekšfinansējumu EUR 3110,00 (trīs tūkstoši viens simts desmit eiro un 00 centi) apmērā.
Pēc projekta realizācijas iesniegt projekta atskaiti Dundagas novada pašvaldības grāmatvedībā.
Lēmums nosūtāms: Dundagas vidusskolas direktorei, grāmatvedībai
5.
Par biedrības „Randalist” izdevumu atzīšanu
A.Felts
Pamats
1. 2019.gada 3.janvārī Dundagas novada pašvaldībā reģistrētais biedrības “Ranalist” valdes
priekšsēdētājas V.Milleres iesniegumu Nr.DD-3-26.2/19/6.
2. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa, otrā daļa, 41.panta pirmā daļa,
42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa.
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3. 05.03.2018. Līgums ,grozījumi 2016.gada 1.martā noslēgtajā līgumā, "Par pārvaldes
uzdevumu deleģēšanu" Nr.DD-3-13.2/18/53.
Mērķis
Nodrošināt, 05.03.2018. Līguma /grozījumi 2016.gada 1.martā noslēgtajā līgumā/ "Par pārvaldes
uzdevumu deleģēšanu" Nr.DD-3-13.2/18/53, izpildi.
Izvērtējums
2018.gadā biedrība “Randalist” saņēma Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR
2271,00 (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit viens eiro un 00 centi) apmērā. Saskaņā ar Līguma
6.1. apakšpunktu, biedrībai ir pienākums līdz 2019.gada 15.janvārim iesniegt pašvaldībai rakstveida
atskaiti par pārvaldes uzdevumu izpildi un pārskatu par saņemtā finansējuma izlietojumu.
Sakarā ar 2018.gada 4.novembrī notikušo ugunsgrēku (iesniegts VUGD KRB Talsu nodaļas
2018.gada 5.novembrī izsniegts Akts par ugunsgrēku Nr.18-44814), kurā sadeguši arī biedrības
“Randalist” dokumenti, valdes priekšsēdētāja lūdz domi atzīt izdevumos daļu no piešķirtā
finansējuma EUR 1299,99 (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi) apmērā.
Par līdzfinansējumu EUR 971,01 (deviņi simti septiņdesmit viens eiro un 01 cents) valdes
priekšsēdētāja ir iesniegusi atskaiti un darījumu apliecinošo dokumentu kopijas.
V.Millere apliecina, ka pašvaldības līdzfinansējums izlietots pilnībā biedrības “Randalist” rīkotajos
pasākumos un materiālu iegādei.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.4:
Atzīt pašvaldības līdzfinansējumu biedrībai “Randalist” par kopējo summu EUR 2271,00
izdevumos, tajā skaitā arī par summu EUR 1299,99 (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit deviņi
eiro un 99 centi), sakarā ar 2018.gada 4.novembrī notikušo ugunsgrēku (pielikumā 05.11.2018. Akts
par ugunsgrēku Nr.18-44814).
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Randalist”
Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai
6.
Par nomas tiesību izsoles sākumcenu
A.Felts
Pamats
1. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 40. punkts.
2. 25.04.2013. Dundagas novada pašvaldības domes lēmums nr. 94 „Par zemju nomu”.
3. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātais „Dundagas novada pašvaldības
Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts.
4. 16.11.2018. Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 19. sēdes protokola
5. punkts.
Mērķis
Iznomāt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 40. punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā
vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas.
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Ar 25.04.2013. Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes lēmumu nr. 94 „Par
zemju nomu” nolemts iznomāt nekustamā īpašuma „Antes” ar kadastra nr. 8850 018 0104
lauksaimniecības zemi (platība – 10,29 ha).
26.04.2012. Pašvaldības domes apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas,
atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts nosaka, ka Pašvaldības Privatizācijas,
atsavināšanas un iznomāšanas komisija (turpmāk – Komisija) ir Dundagas novada domes izveidota
komisija, kuras mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Pašvaldības mantas privatizāciju,
atsavināšanu un iznomāšanu.
16.11.2018. Komisija ar 19. sēdes protokola 5. punktu ir nolēmusi sagatavot lēmumprojektu uz
Pašvaldības domes sēdi par nekustamā īpašuma „Antes”, kadastra numurs 8850 018 0104, kadastra
apzīmējums 8850 018 0104, nomas tiesību izsoles sākumcenu – 60,00 €/ha gadā bez PVN.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.5:
Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Antes” (kadastra numurs 8850 018 0104, kadastra apzīmējums
8850 018 0104, platība – 10,29 ha) nomas tiesību izsoles sākumcena ir 60,00 €/ha gadā bez PVN.
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.
7.
Par nekustamā īpašuma „Ievlejas 19” atsavināšanu un
nosacītās cenas noteikšanu
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 23.11.2018. sēdes lēmums nr. 266 „Par nekustamā īpašuma
atsavināšanas uzsākšanu”.
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts, 3. panta otrā daļa, 4. panta
pirmā daļa, 8. panta otrā, trešā, sestā, septītā daļa.
3. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts.
4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts.
5. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātais „Dundagas novada pašvaldības
Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts.
Mērķis
Atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā Dundagas ciemā atrodas
nekustamais īpašums „Ievlejas 19” ar kadastra numuru 8850 020 0315, kas sastāv no 0,067 ha lielas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0315 (turpmāk arī nekustamais
īpašums „Ievlejas 19”).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Savukārt 3. panta otrā daļa nosaka,
ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Ar Pašvaldības domes 23.11.2018. sēdes lēmumu nr. 266 „Par nekustamā īpašuma atsavināšanas
uzsākšanu” nolemts uzsākt nekustamā īpašuma „Ievlejas 19” atsavināšanas procesu.
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Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un 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.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai
paredzētā atsavinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka,
ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija
(amatpersona), kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā daļa
nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus
vērtētājus, un septītā daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas
novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav apstiprināta, mantas
novērtēšanas komisijas funkciju veic dome.
Ar 26.04.2012. domes apstiprināto „Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas
un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punktu, pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un
iznomāšanas komisija ir Dundagas novada domes izveidota komisija, kuras mērķis ir veikt likumīgu
un lietderīgu Dundagas novada pašvaldības mantas privatizāciju, atsavināšanu un iznomāšanu.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts nosaka, ka nosacītā cena ir
nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc
grāmatvedības uzskaites datiem.
Nekustamā īpašuma „Ievlejas 19” atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir
583,06 €.
Nekustamā īpašuma „Ievlejas 19” atsavināšanas cena ņemot vērā novērtējumu un papildizmaksas
būtu 1016,16 €. To veido:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Latio”, reģistrācijas nr. 41703000843,
28.12.2018. sagatavotais atzinums par nekustamā īpašuma „Ievlejas 19” patieso vērtību
400,00 €;
2) novērtēšanas izmaksas – 140,00 €;
3) mērniecības izmaksas – 447,70 €;
4) ierakstīšana zemesgrāmatā – 28,46 €.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.6:
1. Atsavināt mutiskā izsolē nekustamo īpašumu „Ievlejas 19” ar kadastra numuru 8850 020 0315
par nosacīto cenu 1020,00 €.
2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.
8.
Par telpu pārbūvi pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, kadastra nr. 8850 020
0245 001, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai
Ziņo I.Ralle; A.Felts
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punkts; 2017.gada 13.jūnija MK
noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 10.punkts;
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Dundagas novada domes lēmums Nr.188 24.08.2018. par Dundagas novada Sociālā dienesta
atrašanās vietu un juridiskās adreses noteikšanu;
Finanšu ministrijas 18.12.2018. Rīkojums Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu”.
Mērķis
Sociālā pakalpojuma sniedzēja telpu un piemērotas vides sociālo pakalpojuma sniegšanai
nodrošināšana.
Izvērtējums
Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.338 - Sociālo pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina piemērotas
telpas un vide sociālā pakalpojuma sniegšanai, kā arī būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst
normatīvajos aktos par būvju klasifikāciju noteiktajām prasībām; telpas ir piemērotas un aprīkotas
atbilstoši to lietošanas mērķim, ievērojot klientu vecumu un funkcionālo stāvokli; telpu plānojums,
daudzums un veidi atbilst klientu vajadzībām un risināmo problēmu specifikai; klientiem ar kustību
traucējumiem ir piemērotas telpas ēkas pirmajā stāvā, un šajās telpās ir pieejams pilns sociālo
pakalpojumu apjoms, ja sociālo pakalpojumu sniedzējs sociālos pakalpojumus sniedz telpās, kuras
ir izvietotas vairākos stāvos, un ēkā nav lifta vai pacēlāja; telpu un teritorijas iekārtošanā izmanto
universālā dizaina elementus, kas mazina klienta funkcionālo traucējumu ietekmi uz personas
sociālās funkcionēšanas spējām; speciālistu individuālās konsultācijas un grupu nodarbības ar
klientiem notiek telpā, kurā iespējams ievērot konfidencialitāti; klientiem un apmeklētājiem ir
nodrošināta uzgaidāmā telpa ar sēdvietām un iespēju izmantot sanitāro telpu ar tualeti un roku
mazgātni;
Atsaucoties uz Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles departamenta Aktu
Nr.2016-12, 2016.gada 12.oktobrī, kurā norādīts, ka katram pašvaldības sociālā dienesta sociālajam
darbiniekam jānodrošina atbilstošas telpas privātai, konfidenciālai sarunai ar klientu. Kā arī
nepieciešams nodrošināt vides pieejamību personām ar pārvietošanās grūtībām (arī sanitārajā telpā)
Dundagā un attālinātajā klientu pieņemšanas punktā Kolkā.
Dundagas novada pašvaldība 2013. gadā ir pasūtījusi izstrādāt telpu pārbūves projektu Pils ielai 5-1
2. stāvam virs galvenās ieejas 10 darba vietām un serveru telpai.(sk. projektu).
Lai atrisinātu problēmu ar nepiemērotām telpām sociālā dienesta funkciju veikšanai, 2018.gada 27.
decembrī izsludināja publisko iepirkumu DNP2018/36. “Dundagas novada administratīvās ēkas
jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcijas II. kārta “.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 2019.gada 14.janvāra sēdes
protokolu Nr.4, iepirkuma procedūrā piedāvājumu iesniedza pieci pretendenti un zemākā piedāvātā
cena “Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas
rekonstrukcijas II. kārta “ ir EUR 79 819,68 (septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit
eiro un 68 centi), bez PVN apmērā.
Saskaņā ar Finanšu ministrijas 18.12.2018. Rīkojumu Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu”, punktu
9. “Noteikt, ka pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantam, izņemot saistības”:
9.2. “pakalpojumiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
nodrošināšanai”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 4 (M.Burnevics, T.Kaudze, V.Skuja, A.Grīvāne)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.7:
1) Pārbūvēt telpas Pils ielā 5-1 2. stāvā, lai spētu nodrošināt Dundagas novada Sociālā
dienesta funkciju kvalitatīvu izpildi.
2) Uzdot Dundagas novada domes priekšsēdētājam domes vārdā ņemt aizņēmumu un slēgt
ilgtermiņa aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:
2.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs – EUR 96 582,00;
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2.2. Aizņēmumu mērķis – Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un
jumta stāva telpu grupas rekonstrukcijas II. Kārta, Pils iela 5-1, kadastra Nr.8850 020 0245 001;
Aizdevējs – valsts Kase;
2.3. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2019.gada aprīlis;
2.4. Paredzētais atmaksas termiņš – 10.gadi;
2.5. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – 2020.gada jūlijs;
2.6.Aizņēmuma atmaksāšanas garantija – Dundagas novada pašvaldība garantē ar savu budžetu.
3) Pēc Aizdevuma līguma noslēgšanas Dundagas novada domes priekšsēdētājam slēgt līgumu
ar SIA “Praktiskums”, Reģ.Nr.41203032404 par “Dundagas novada administratīvās ēkas
jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcijas II. kārta“ īstenošanu,
saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 2019.gada 14.janvāra Sēdes
protokolu Nr.4.
Lēmums nododams izpildei: CA finansiste

9.
Par telpu nomas maksu draudzei "Prieka Vēsts"
A.Felts
Pamats
Kristiešu draudzes ,,Prieka vēsts” mācītājas M. Kirkopas iesniegums.
Mērķis
Nodrošināt telpas kristiešu draudzei ,,Prieka vēsts” dievkalpojuma norisei.
Izvērtējums
2018. gada 8.06. kristiešu draudze ,,Prieka vēsts” noslēgusi līgumu nr.12/1-11.4/81 par
neapdzīvojamo telpu nomu BLPC Dundagā , tautas namā. Līgums noslēgts līdz 31.12.2018.g.
Draudze vēlas pagarināt telpu nomas līgumu BLPC Dundagā, tautas namā līdz
31.12.
2019.gadam un lūdz samazināt telpu nomas maksu.
Nomā izmantojamā platība 199 m2 ( 5 telpas).
Telpas tiek nodotas lietošanā ar tai pieguļošajām koplietošanas un sanitārajām
telpām.
Telpas tiek izmantotas vienu reizi nedēļā , svētdienās, no plkst. 15.00 – 18.00. draudzes
dievkalpojuma norisei.
Pašreiz telpu nomas maksa ir 15 EUR par stundu, pamatojoties uz Dundagas novada domes
lēmumu Nr. 11 ,,Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Dundagas Brīvā laika
pavadīšanas centrā” no 26.01.2017.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis,
R.Rūmniece, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 3 (A.Grīvāne, T.Kaudze, V.Skuja)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.8:
Nesamazināt kristiešu draudzei ,,Prieka vēsts” nomas maksu par telpu nomu BLPC.
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda
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10.
Par mācību tehnisko līdzekļu saņemšanu no uzņēmuma SIA KUREKSS
A.Felts, M.Burnevics, T.Kaudze
Pamats
10.05.2002. Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.pants.
Ziedojumu pieņemšanas ierobežojumi
Valsts amatpersona, kā arī publiskas personas institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida
mantisko palīdzību publiskas personas institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba
organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un
tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts
amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai mantiskās palīdzības
saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja.
Mērķis
Nodrošināt mūsdienīgu mācību vidi izglītības programmu kvalitatīvai realizācijai Dundagas
vidusskolā.
Izvērtējums
Izglītības attīstības pamatnostādnes nosaka pamatizglītības pakāpes sākumskolas posmā datorikas
integrēšanu visos mācību priekšmetos jau sākumskolā. Kompetencēs balstītajā mācību saturā
digitālā pratība ir viena no būtiskākajām, kas jāattīsta. Datorzinību satura apguve noteikta no
1.klases. Pašreiz skolā, lai pilnvērtīgi ieviestu datorikas mācību priekšmetu sākumskolā no 1. līdz
4.klasei, ir iegādāti 7 datori, bet vēl nepieciešami 8 datori.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību saturu, nepieciešama pilnīga informācijas tehnoloģiju
komplektācija, tai skaitā projektori, kas sekmētu mācību vielas kvalitatīvāku apguvi.
Robotika ir programmēšanas satura apguves elements. 5.-7.klašu skolēni ir augstu novērtējuši
robotikas pulciņa nodarbības. Robotikas īstenošanu pašlaik nodrošina 3 robotu komplekti, lai
nodrošinātu iespēju plašākam skolēnu lokam apgūt programmēšanas pamatus, nepieciešami vēl
vismaz 3 roboti.
Tāpēc Dundagas vidusskola vērsusies pie absolventiem Arņa un Jāņa Apsīšiem (SIA Kurekss) ar
lūgumu palīdzēt iegādāties minētos mācību tehniskos līdzekļus.
SIA „Kurekss” ir atsaucies lūgumam un ir gatavs atbalstīt digitālo pratību attīstīšanai nepieciešamā
aprīkojuma iegādei 5200,00 apmērā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.9:
Akceptēt mācību tehnisko līdzekļu saņemšanu no uzņēmuma SIA KUREKSS, kuru kopējā vērtība
nepārsniegs 5200,00 eiro.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskola, grāmatvedība
11.
Par inventāra saņemšanu no uzņēmuma SIA Vertex
A.Felts, A.Grīvāne, M.Burnevics
Pamats
10.05.2002. Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
14.pants. Ziedojumu pieņemšanas ierobežojumi
Valsts amatpersona, kā arī publiskas personas institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida
mantisko palīdzību publiskas personas institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba
organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un
tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts
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amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai mantiskās palīdzības
saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja.
Mērķis
Nodrošināt drošu mācību vidi izglītības programmu mūsdienīgai kvalitatīvai īstenošanai Kolkas
pamatskolā.
Izvērtējums
Daļa Kolkas pamatskolas mācību aprīkojuma ir morāli un fiziski nolietojusies. Piešķirtā budžeta
ietvaros nav iespējams iegādāties visas nepieciešamās mēbeles un aprīkojumu.
SIA Vertex vērsās pie Kolkas pamatskolas un piedāvāja iegādāties nepieciešamos mācību līdzekļus
vai inventāru 500 euro vērtībā. Izvērtējot prioritātes, Kolkas pamatskola lūdza SIA Vertex dāvināt
ēdamtelpai jaunus 30 krēslus 437,67 euro vērtībā.
Sagatavotais lēmuma projekts:
Atļaut Kolkas pamatskolai pieņemt SIA Vertex
vērtībā.

dāvinātos 30 krēslus ēdamzālei 437,67 euro

Lēmuma projekta sagatavotājs: Kolkas pamatskolas direktore A.Laukšteine
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pamatskola, grāmatvedība
Tiek ierosināts atlikt jautājuma izskatīšanu, izslēdzot to no darba kārtības.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis,
R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 1 (M.Burnevics)
NOLEMJ izslēgt jautājumu no darba kārtības.
12.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Anšķeni”
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 03.01.2019. iesniegums.
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” un grafiskās daļas karte „Dundagas ciema
teritorijas funkcionālais zonējums”.
4. 02.08.2016. 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 „Anšķeni” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības un īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Anšķeni” ar kadastra Nr. 8850 015 0112 (turpmāk tekstā - nekustamais
īpašums „Anšķeni”), kurš sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015
0112, kopplatība ir 3,20 ha uz kuras ir reģistrētas ēkas ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0112 001,
8850 015 0112 003, 8850 015 0112 004 un 8850 015 0112 005, un tas atrodas Dundagā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā.
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Nekustamā īpašuma „Anšķeni” īpašniece (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxx) iesniegusi 03.01.2019.
iesniegumu, kurš reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 03.01.2019. ar reģistrācijas Nr.DD-326.1/19/7, kurā lūdz nekustamā īpašumā „Anšķeni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850
015 0112 sadalīt divās daļās.
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, vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un
apbūvi noteiktās prasības.
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 tekstā - saistošie noteikumi Nr.10) un grafiskās
daļas karti „Dundagas ciema teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā īpašuma „Anšķeni”
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0112 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā
„Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)” un “Lauksaimniecības teritorija (L1)” .
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 31. punkts nosaka,
ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība “Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS)” ir
2500 m² un 32. punkts norāda, ka zemes vienības minimālais platums savrupmāju apbūves teritorijā
(DzS) nedrīkst būt mazāks par 10 m, bet savukārt 97.4. apakšpunktā noteikts ka, jaunveidojamo
zemes vienību minimālā platība: “Lauksaimniecības teritorijā (L1)” ir 5000 m².
Sadalot nekustamā īpašuma „Anšķeni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0112
divās daļās, veidotos aptuveni 1,50 ha un 1,70 ha lielas zemes vienības, līdz ar to sadalīšana atbildīs
saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām.
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 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.10:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Anšķeni” ar kadastra
Nr. 8850 015 0112 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0112, sadalot to
divās daļās saskaņā ar pielikumu.
2. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām.
3. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA „ĢeoDati”.
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu saskaņot 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 Dundagas novada pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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13.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmalas”
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 07.01.2019. iesniegums.
2. 05.09.201. Ģenerālpilnvara Nr.2150, izdota zvērināta notāra Induļa Šermukšņa prakses vietā
Kareivju iela 8, Talsos.
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
4. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada Dundagas
pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas pagasta teritorijas
funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
5. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.
punkts.
6. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Silmalas” sadalīšana, veidojot jaunus īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Silmalas” ar kadastra Nr. 8850 019 0001 atrodas Anstrupē, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā un tas sastāv no 11,02 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 019 0072 (turpmāk – nekustamais īpašums „Silmalas”).
Nekustamā īpašuma „Silmalas” īpašnieces (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxx) pilnvarotā persona
(05.09.201. Ģenerālpilnvara reģistrācijas .Nr.2150, izdota zvērināta notāra Induļa Šermukšņa
prakses vietā Kareivju iela 8, Talsos) (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxx) 07.01.2019. iesniegumā
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 07.01.2019. ar Nr.DD-3-26.1/19/15) lūdz atļauju
nekustamo īpašumu „Silmalas” sadalīt divās aptuveni 5,01 ha un 6,01 ha lielās daļās.
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 „Silmalas” 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.
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 nekustamo īpašumu „Silmalas” divās daļās, veidotos aptuveni 5,01 ha un 6,01 ha lielas
zemes vienības, līdz ar to sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām.
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
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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 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.11:
1.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silmalas” ar kadastra
Nr. 8850 019 0001 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0072, sadalot to divās daļās
(pielikums).
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem 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.
14.
Par ziņu par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
A.Felts
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants; Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)
punkts; Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu”
Mērķis
Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību
Izvērtējums
1. Dundagas novada pašvaldībā 2018.gada 06.decembrī saņemts (Vārds, uzvārds), dzīvojošas
Andreja Upīša ielā 11-9, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rakstveida iesniegums,
reģ. Nr. DD-3-26.2/18/1076, kurā lūgts anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu
adresē: Maija iela 8, dz.5, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. (Vārds, uzvārds)
apstiprinājusi, ka ir minētā nekustamā īpašuma Maija iela 8, dz.5 īpašniece un iesniegumā
pamatojusi, ka (Vārds, uzvārds) faktiski konkrētajā adresē nedzīvo jau vairāk kā četrus gadus un pēc
viņas rīcībā esošās informācijas, dzīvojot Kuldīgā. Pamatojoties uz iepriekšminētā, uzskata, ka
(Vārds, uzvārds) nav tiesiska pamata būt deklarētam viņai piederošajā īpašumā.
Iesniegumam pievienota 2018.gada 01.oktobrī izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība (kopija),
nodalījums Nr. 1013-5, kadastra numurs: 88509000075, kas apliecina, ka nekustamā īpašuma Maija
iela 8-5, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā īpašumtiesības ierakstītas zemesgrāmatā uz
(Vārds, uzvārds) vārda.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā noteikto, iesniegumu ar
lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu ir tiesības iesniegt jebkurai ieinteresētai
personai. Savukārt, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmā daļa nosaka, ka „iestādei ir
tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu

15

patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir
tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses”.
Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmā daļa nosaka ka, „pēc administratīvās lietas
ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, lai
pieņemtu attiecīgo lēmumu. [...]”. Savukārt, šī panta otrā daļa nosaka, ka „iegūstot informāciju,
iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no administratīvā procesa
dalībniekiem, citām institūcijām, [...]. Ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā
procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no
administratīvā procesa dalībniekiem”.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, pašvaldība ieguva informāciju no:
2.1. LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un konstatēja, ka (Vārds, uzvārds)
dzīvesvieta Dundagas novada Dundagas pagasta Dundaga, Maija iela 8, dz.5 deklarēta 1993.gada
29.aprīlī. Uz deklarēšanās brīdi (Vārds, uzvārds) bija nepilngadīgs (13 gadi), tātad secināms, ka
tiesisko pamatu viņš ieguvis uz radniecības pamata, jo saskaņā ar tā brīža spēkā esošajiem
pierakstīšanās un izrakstīšanās noteikumiem nepilngadīga bērna dzīvesvieta ir viena no vecāku
norādītajām dzīvesvietām, par ko tiek izdarīts ieraksts attiecīgajā pierakstīšanās dokumentācijas
veidlapā;
2.2. Dundagas novada pašvaldības arhīvā nav saglabāti personu pierakstīšanās - izrakstīšanās
dokumenti par 1993.gadu, jo šie dokumenti, saskaņā ar lietu glabāšanas termiņiem par 1993.gadu, ir
jau iznīcināti (īslaicīgi glabājamas lietas), līdz ar to nav iespējams iegūt apstiprinājumu faktam par
dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskā pamata iegūšanu;
2.3. iesniegumam pievienotās Zemesgrāmatu apliecības par nekustamo īpašumu Maija iela 8, dz.5,
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads un konstatēja, ka iepriekšējam īpašniekam, kuram
ir radniecība ar (Vārds, uzvārds), īpašuma tiesība 2018.gada 27.septembrī izbeigusies. No
faktiskajiem apstākļiem konstatējams, ka personai deklarējot dzīvesvietu, bija tiesisks pamats dzīvot
attiecīgajā dzīvesvietā, taču šis pamats ar nekustamā īpašuma īpašnieku maiņu ir zudis;
3. Lai izvērtētu (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats anulēt
ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu, saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma
62.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt
nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās
personas viedokli un argumentus šajā lietā”, pašvaldība:
3.1. 2018.gada 12.decembrī nosūtīja (Vārds, uzvārds) pa pastu ierakstītā sūtījumā uz deklarētās
dzīvesvietas adresi uzaicinājuma vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža
ierasties pašvaldībā un sniegt paskaidrojumus par (Vārds, uzvārds) iesniegumā minētajiem faktiem,
kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu deklarēto ziņu patiesumu un personas tiesības būt
deklarētam iepriekšminētajā adresē (īres vai nomas līgums, vienošanās ar nekustamā īpašuma
īpašnieku u.c.).
Dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu nosaka Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta
otrās daļas nosacījums: „personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā,
ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata”;
3.2. konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un dokumentus
iesniedzis, kas apliecinātu viņa tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, kas norāda, ka persona
deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir papildus motivācija deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanai;
3.3. noskaidroja, ka ar pašreizējo nekustamā īpašuma īpašnieci nav noslēgts īres vai nomas līgums,
vai šā īpašuma lietošanas tiesības persona ieguvusi uz kāda cita likumiska vai līgumiska pamata,
piem. savstarpējā vienošanās;
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3.3 konstatēja, ka pamatojoties uz LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par (Vārds, uzvārds)
deklarētas dzīvesvietas adresi, līdz 2019.gada 07.janvārim nekādas izmaiņas adresē nav reģistrētas.
4. Ņemot vērā (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā arī
ievērojot to, ka (Vārds, uzvārds) nav ieradies pašvaldībā un iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu
tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka personai zudušas tiesības uz
deklarēto dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds paredzēts
piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā:
„ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas otro
punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu,
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.12:
Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas
novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Maija iela 8, dz.5.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts
(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta
trešajai daļai, administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo Dundagas novada
pašvaldības domes lēmumu (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) vai viņu pilnvarotajiem
pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.
Lēmums nosūtāms: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei
15.
Par pašvaldības īpašuma “Kraujenieki” apsaimniekošanu
A.Felts, M.Napskis
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts,
Mērķis
Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošana un malkas iegūšana.
Izvērtējums

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Kraujenieki” zemes kadastra nr. 88500140035
 Zemes kopplatība ir 24,4 ha, meža zemes platība ir 4,7 ha;
3
 Koku krāja ir 617 m , valdošā suga ir baltalksnis(meža inventarizācijas dati 25.09.2006);
 Ir priekšlikums pašvaldībai iegūt no šīs meža zemes malku un veikt stigošanu, robežu
iezīmēšanu, ekoloģisko koku noteikšanu, un dokumentu sagatavošanu ciršanas
apliecinājuma iegūšanai;
 Pakalpojuma sniedzējs veic koku nozāģēšanu rokas motorinstrumentu izstrādē, pievešanu
pie ceļa un atvešanu līdz pasūtītāja norādītajai adresei;
 Sludināma cenu aptauja par pakalpojuma sniegšanu par 1m³ malkas sagatavošanu, piegādi;
 Finansējums pakalpojumam ņemams no koda 2321 (p.v.a.p.);
 Prognozētais malkas ieguves daudzums aptuveni 1000 m³ ;

17

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 1 (M.Napskis),
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.13:
1. Iegūt malku pašvaldības iestādēm no nekustamā īpašuma “Kraujenieki” , veicot cenu
aptauju par pakalpojuma sniegšanu;
2. Pārdot izsolē taras klučus un papīrmalku.
Lēmuma projekta saskaņotāji: finanšu speciāliste Inga Ralle, izpilddirektore Janita Vanda Valtere
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam
16.
Par nekustamā īpašuma „Dižvalki” sadalīšanu
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 09.01.2019. iesniegums.
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 „Dižvalki” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Dižvalki” ar kadastra Nr. 8850 017 0110 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Dižvalki”) kopplatība ir 11,3600 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 11,2000 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0110;
2) 0,1600 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0113.
Nekustamā īpašuma „Dižvalki” īpašnieks (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxx) iesniedzis Dundagas
novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 09.01.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā
09.01.2019. ar Nr. DD-3-26.1/19/21), kurā lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Dižvalki”, no
tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0110.
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 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.14:
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1. Piekrist nekustamā īpašuma „Dižvalki” ar kadastra Nr. 8850 017 0110 sadalīšanai, atdalot no tā
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0110.
2. Nekustamā īpašuma „Dižvalki” ar kadastra Nr. 8850 017 0110 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 017 0113 pēc sadalīšanas, saglabāt nosaukumu „Dižvalki”.
3. Nekustamā īpašuma „Dižvalki” ar kadastra Nr. 8850 017 0110 zemes vienībai (īpašumam) ar
kadastra apzīmējumu 8850 017 0110, pēc sadalīšanas, piešķirt nosaukumu „Lielvalki”.
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.
17.
Par nekustamā īpašuma „Ozolkalni” sadalīšanu
Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts
Pamats
1. SIA “Vertex” 14.01.2019. iesniegums Nr.1-6/2/2019.
2. Speciālpilnvara Nr.61, izdota 11.01.2019. Zvērinātas notāres Ingunas Bakanauskas prakses
vietā Lielā ielā 4, Talsi, Talsu novadā.
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
5. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Ozolkalni” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Ozolkalni” ar kadastra Nr. 8850 02 0005 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Ozolkalni”) kopplatība ir 7,7439 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 4,5000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0005;
2) 3,1000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0006;
3) 0,1439 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0079.
Nekustamā īpašuma „Ozolkalni” īpašnieka (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxx) pilnvarotā persona SIA
“Vertex” (Speciālpilnvara Nr.61, izdota 11.01.2019. Zvērinātas notāres Ingunas Bakanauskas
prakses vietā Lielā ielā 4, Talsos, Talsu novadā) iesniegusi Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk
tekstā – Pašvaldība) 15.01.2019. iesniegumu Nr.1-6/2/2019 (reģistrēts Pašvaldībā 14.01.2019. ar Nr.
DD-3-26.1/19/31), kurā lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Ozolkalni”, no tā atdalot zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0005 un 8850 002 0006, un jaunizveidotajam īpašumam
piešķirt nosaukumu “Meža Kalni”.
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
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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 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.15:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ozolkalni” ar kadastra Nr. 8850 002 0005 sadalīšanai, atdalot no
tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0005 un 8850 002 0006.
2. Nekustamā īpašuma „Ozolkalni” ar kadastra Nr. 8850 002 0005 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 025 0079 pēc sadalīšanas, saglabāt nosaukumu „Ozolkalni”.
3. Nekustamā īpašuma „Ozolkalni” ar kadastra Nr. 8850 002 0005 zemes vienībai (īpašumam) ar
kadastra apzīmējumu 8850 002 0005 un 8850 002 0006, pēc sadalīšanas, piešķirt nosaukumu
„Meža Kalni”.
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 “Vertex” pa pastu.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
18.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Biškalni”
Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts
Pamats
1. SIA „Metrum” 15.01.2019. iesniegums Nr.3/a/32-2019.
2. Dundagas novada domes 25.05.2018. sēdes lēmums Nr.120 (protokols Nr.8) „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Biškalni”.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.
4. Zemes ierīcības likuma 19.pants.
5. Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Biškalni” ar kadastra Nr. 8850 003 0048 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 003 0048 sadalīšana.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA „Metrum” 15.01.2019.
iesniegumu Nr.3/a/32-2019 (reģistrēts Pašvaldībā 15.01.2019. ar Nr. DD-3-31.1/19/35) ar lūgumu
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Biškalni” ar kadastra Nr. 8850 003
0048 (turpmāk – nekustamais īpašums „Biškalni”).
Ar Dundagas novada domes 25.05.2018. sēdes lēmumu Nr.120 (protokols Nr.8) „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Biškalni”, tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
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nekustamā īpašuma „Biškalni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 003 0048, sadalot to
divās daļās (īpašumos).
Nekustamā īpašuma „Biškalni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 003 0048 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās Nr.1 - 15,70 ha, un
Nr.2 – 6,50 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā). Tas izstrādāts
uz nekustamā īpašuma „Biškalni” zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas.
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts
rekvizīts, kas nav adrese.
Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Biškalni”, bet
Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Meža Biškalni”.
Piekļuve projektētajai zemes vienībai:
1. Nr.1 ar nosaukumu „Biškalni” ir nodrošināta no pašvaldības autoceļa “Šlīteres mežniecība Birznieki” un pa esošu ceļa servitūtu caur īpašumiem “Zilkalni” kadastra Nr.8850 003 0047,
“Šlīteres Strautmaļi” kadastra Nr.8850 003 0017, “Birznieki” kadastra Nr.8850 003 0010.
2. Nr.2 ar nosaukumu „Meža Biškalni” ir nodrošināta no pašvaldības autoceļa “Šlīteres
mežniecība - Birznieki” un pa esošu ceļa servitūtu caur īpašumiem “Zilkalni” kadastra
Nr.8850 003 0047, “Šlīteres Strautmaļi” kadastra Nr.8850 003 0017, “Birznieki” kadastra
Nr.8850 003 0010 un “Birzkalni” kadastra Nr. 8850 003 0028.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar Ministru Kabineta 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.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.16:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Biškalni” ar kadastra Nr. 8850 003
0048 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 003 0048 sadalīšanai divās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. 15,70 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
8850 003 0087 saglabāt nosaukumu „Biškalni”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101);
2.2. 6,50 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
8850 003 0088 piešķirt nosaukumu „Meža Biškalni”, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM
– 0201).
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
3. AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” pa pastu.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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19.
Par grozījumiem Ētikas komisijas sastāvā
Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts;
2. Ētikas komisijas nolikuma 4.punkts
Izvērtējums
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts nosaka to, ka tikai dome var
ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un
darba grupās.
2. 2014.gada 27.martā ar Dundagas novada domes lēmumu Nr.72 apstiprināts Ētikas
komisijas nolikums (turpmāk - Nolikums). Nolikuma 4.punkts nosaka to, ka komisiju 5 locekļu
sastāvā ievēl dome.
3. 2019.gada 8.janvārī saņemts Ētikas komisijas locekļa Madara Burnevica iesniegums
(reģ.11.01.2019. ar Nr.DD-3-26.2/19/29) ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Dundagas novada
pašvaldības Ētikas komisijā.
4. 2019.gada 22.janvārī saņemts Ētikas komisijas locekles Astras Langzamas iesniegums
(reģ.22.01.2019. ar Nr.DD-3-26.2/19/54) ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Dundagas novada
pašvaldības Ētikas komisijā.
4. Pašvaldībā saņemti iesniegumi no iedzīvotājiem, kuros izteikta vēlme darboties
Dundagas novada pašvaldības Ētikas komisijā
4.1. Kārlis Kantsons- 08.01.2019. iesniegums (reģ.11.01.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/28);
4.2. Aldons Zumbergs – 16.01.2019. iesniegums (reģ.16.01.2019. ar DD-3-26.2/19/37);
4.3. Lelde Bēķe - 17.01.2019. iesniegums (reģ.17.01.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/42);
4.4. Maruta Šulce - 18.01.2019. iesniegums (reģ.18.01.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/47);
Balsojums par katru pieteikto kandidātu:
Kārlis Kantsons- par – 1 (M.Burnevics), pret-1 (R.Rūmniece), atturas – 7 (A.Felts, M.Napskis,
G.Kristiņš, A.Grīvāne, T.Kaudze, V.Skuja, J.Mauriņš)
Aldons Zumbergs –par 9 (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, T.Kaudze, V.Skuja,
J.Mauriņš, R.Rūmniece, M.Burnevics)
Lelde Bēķe – par 9 (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, T.Kaudze, V.Skuja, J.Mauriņš,
R.Rūmniece, M.Burnevics)
Maruta Šulce – par – 8 (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, T.Kaudze, V.Skuja,
J.Mauriņš, R.Rūmniece), pret-nav, atturas - 1 (M.Burnevics)
Atklāti balsojot ar 9 (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, T.Kaudze, V.Skuja, J.Mauriņš,
R.Rūmniece, M.Burnevics) balsīm par, pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.17:
Ar 29.01.2019. izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā:
1. Izslēgt no komisijas sastāva Madaru Burnevicu un Astru Langzamu
2. Balsojuma par katru komisijas locekļa kandidātu rezultātā komisijas sastāvā ievēlēt:
2.1. Aldonu Zumbergu, p.k.xxxxx
2.2. Leldi Bēķi, p.k. xxxxx
2.3. Marutu Šulci, p.k. xxxxx
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
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20.
Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu
Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punkts; Dundagas novada pašvaldības
domes 2012.gada 26.aprīļa nolikuma “Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas
un iznomāšanas komisijas nolikums” 5.punkts
Mērķis
Ievēlēt komisijas sastāvā komisijas locekli
Izvērtējums
1. Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa nolikuma “Dundagas novada
pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikums” 5.punkts
nosaka, ka komisijas personālsastāvu nosaka dome.
2. Uz izsludināto pieteikšanos darbam komisijā ir atsaucies viens pretendents un iesniedzi
pašvaldībā rakstveida apliecinājumu par vēlmi darboties komisijas sastāvā (reģistrēts
24.01./2019. Ar Nr. DD-3-26.2/19/62). Darba komisijā ir pieteikusies Talsu novada
iedzīvotāja (Vārds, uzvārds) (20.10.1987.).
Sagatavotais lēmuma projekts:
Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijā ievēlēt
(Vārds, uzvārds), p.k.
Secina, ka saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu
Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 13.punktu pašvaldības izveidoto komisiju sastāvā
var būt domes deputāti un attiecīgās pašvaldības iedzīvotāji, līdz ar ko minētais pretendents, kura
dzīvesvieta ir citā novadā, neatbilst šim kritērijam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
Noraidīt sagatavoto lēmuma projektu „Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
sastāvu”.
21.
Par Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
finansējuma sadales komisijas sastāvu
Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts
Pamats:
1. Ministru kabineta 2001. gada 28.augusta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība”10.punkts;
2. Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales
komisijas nolikums / 25.08.2010.
Mērķis:
Noteikt Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales
komisijas sastāvu.
Izvērtējums:
Ar Dundagas novada domes 2018.gada 23.novembra lēmumu Nr.267 “Par interešu izglītības
programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu” no darba Komisijā atbrīvotas
divas personas. Kopš 2018.gada novembra Dundagas novada interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un finansējuma sadales komisija ir nepietiekamās sastāvā, lai veiktu nodrošinātu
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novadā īstenoto interešu izglītības programmu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam. Lai
nodrošinātu pilnvērtīgu komisijas darbību, komisijas jāiekļauj persona, kas atbalsta interešu
izglītības programmu mērķauditorijas intereses, kā to nosaka MK noteikumi
Nr.382/28.08.2001.”Interešu izglītības programmu īstenošanas kārtība”. Iespējamai darbībai
Komisijā piekritušas Vizma Lagzdiņa, kas Dundagas vidusskolā strādāja par pedagogu no
1972.gada līdz 2016.gadam, tai skaitā par sociālo pedagogu un Veronika Millere, kas Dundagas
novada izglītības iestādēs strādājusi no 1976.gada līdz 2018.gadam. Tādējādi abām kandidātēm ir
noteikts skatījums par interešu izglītības mērķauditorijas daudzveidīgajām vajadzībām, kas var būt
pamatā Komisijas veiksmīgas darbības nodrošināšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.18:
1. Ar 29.01.2019. apstiprināt Vizmu Lagzdiņu, Ances pamatskolas sociālo pedagogu,
Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales
komisijas sastāvā.
2. Ar 29.01.2019. apstiprināt Veroniku Milleri, biedrības “Randalist” vadītāju Dundagas
novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales komisijas
sastāvā.
22.
Par materiālo vērtību norakstīšanas komisiju Dundagas pašvaldībā
Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts, M.Burnevics
Pamats
1. LR MK 13.02.2018. noteikumi Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”;
2. Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembtra saistošie noteikumi Nr.47 Dundagas
novada pašvaldības nolikums 13.1.7. punkts
Mērķis
Noteikt pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas ekspluatācijā un pamatlīdzekļu,
nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu izslēgšanai no uzskaites Dundagas novada
pašvaldībā izveidot komisiju Materiālo vērtību norakstīšanas komisija.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 29.05.2014. lēmumu Nr.124 „Par materiālo vērtību
norakstīšanas komisiju Dundagas pašvaldībās” ir izveidota komisija, kuras sastāvā ir nepieciešams
veikt izmaiņas (pašvaldības darbinieki, kuri ir izbeiguši darba attiecības u.c.), kā arī ir mainīti MK
noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā budžeta iestādēs kārto grāmatvedību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.19:
1. Noteikt pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pieņemšanai ekspluatācijā un
pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu izslēgšanai no uzskaites
Kolkas pagastā izveidot komisiju Materiālo vērtību norakstīšanas komisija sekojošā
sastāvā: 1) Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs, 2) saimniecības pārzinis, 3) sekretāre-lietvede,
4) Kolkas pamatskolas direktore, 5) Kolkas tautas nama vadītāja;
2. Noteikt pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pieņemšanai ekspluatācijā un
pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu izslēgšanai no uzskaites
Dundagas pagastā izveidot komisiju Materiālo vērtību norakstīšanas komisija sekojošā
sastāvā: 1) Centrālās administrācijas finansists, 2) Saimnieciskā dienesta saimniecības
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pārzinis, 3) Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, 4) Saimnieciskā dienesta vadītājs, 5)
grāmatvede (Ieva Legzdiņa).
3. Noteikt, ka pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas ekspluatācijā un
pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu izslēgšanas no uzskaites
aktus paraksta vismaz trīs personas no komisijas locekļiem.
4. Noteikt, ka visus komisiju aktus apstiprina novada pašvaldības izpilddirektors.
5. Ar šo lēmumu tiek atcelts 29.05.2014. Dundagas novada domes lēmums Nr.124 „Par
materiālo vērtību norakstīšanas komisiju Dundagas pašvaldībā”.
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
23.
Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Dokumentu pārvaldības kārtība”
Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts
Pamats
1. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts
2. Likuma „Par deputāta statusu” 9.panta pirmās daļas 4.punkts
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības deputātu informētību par dokumentu apriti pašvaldībā,
kas nepieciešams deputāta pienākumu veikšanai.
Izvērtējums
Likuma „Par deputāta statusu” 9.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka deputātam ir
tiesības iepazīties ar valsts un pašvaldības iestāžu, kā pašvaldības kapitālsabiedrību dokumentāciju,
kas skar attiecīgās pašvaldības intereses, ja tas ar likumu nav aizliegts.
No deputātiem vairakkārt ir izskanējis lūgums informēt viņus par dokumentu apriti
(saņemtajiem dokumentiem, nosūtītajām atbildēm, lēmumu projektu virzību u.c.) pašvaldībā, dodot
iespēju iepazīties ar dokumentiem, kas adresēti domei.
Izvērtējot iespējas, deputātu piekļuvi dokumentiem lasīšanas režīmā var nodrošināt
pašvaldības dokumentu vadības sistēmā Namejs, izdarot grozījumus iekšējos noteikumos
„Dokumentu pārvaldības kārtība” un piešķirot katram deputātam personalizētu piekļuvi sistēmai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.20:
1. Centrālajai administrācijai nodrošināt šādu grozījumu veikšanu Dundagas novada
pašvaldības 2012.gada 13.jūlija iekšējos noteikumos „Dokumentu pārvaldības kārtība”,
iekļaujot papildus punktu pie vispārīgiem noteikumiem:
4. Dundagas novada pašvaldības domes deputātiem tiek nodrošināta piekļuve pašvaldības
dokumentu vadības sistēmā Namejs lasīšanas režīmā šādām dokumentu grupām:
1) Domes sēžu dokumenti (domes sēžu protokoli, domes sēžu lēmumu projekti, domes lēmumi), 2)
Novada pašvaldība – korespondence (saņemtie dokumenti, iesniegumi, nosūtītie administratīvi
saimnieciskos jautājumos, nosūtītie pamatdarbības jautājumos), 3) Iekšējie normatīvie dokumenti
(saistošie noteikumi, maksas pakalpojumi, pašvaldības nolikumi, noteikumi, iestāžu un
struktūrvienību nolikumi), 4) Komiteju dokumenti (Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
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komitejas protokoli, Attīstības un plānošanas komitejas protokoli, Finanšu komitejas protokoli), 5)
Ciemu valžu protokoli (Kolkas ciema valdes sēžu protokoli)
2. Iepazīstināt deputātus ar 1) dokumentu pārvaldības kārtību; 2) ar Apliecinājumiem par
iegūtās informācijas saglabāšanas un neizpaušanas pienākumiem;
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai
24.
Par Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu
Ziņo J.V.Valtere; A.Felts, R.Rūmniece, M.Burnevics
Pamats
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs" 1., 10., 22., 23.punkts
Mērķis
Amatam atbilstošas saimes un līmeņa noteikšana, ievērojot 2018.gada 15.maija grozījumus MK
noteikumos Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" un iestāžu un struktūrvienību
ierosinājumus, kā arī iekļaut amatu katalogā jaunus amatus.
Izvērtējums
1. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs" (turpmāk - Noteikumi) nosaka vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu
klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās. Noteikumu 10.punkts nosaka, ka amatus
klasificē atbilstošās saimēs un līmeņos, ņemot vērā saimju aprakstus un līmeņu raksturojumus.
Noteikumu 23.punkts nosaka, ka pašvaldība, ja nepieciešams, izlīdzina amatu klasificēšanas
rezultātus, nodrošinot, lai vienādi vai līdzīgi amati, ņemot vērā amata aprakstā noteiktos
pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības,
darba sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas, tiktu klasificēti vienādi visās institūcijās.
2. Pamatojoties uz izpilddirektores rīkojumu, pašvaldības iestāžu vadītāji ir pārskatījuši savas
iestādes amatus un to atbilstību MK noteikumiem, veicamajiem darbiem (amata aprakstam), un
iesnieguši ierosinājumus par grozījumiem amatu kataloga projektā, kas tika iestādēm piedāvāts
šobrīd spēkā esošajā redakcijā.
3. Pēc Dundagas pašvaldības iestāžu vadītāju ierosinājuma, šobrīd spēkā esošais Dundagas novada
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogs būtu papildināms ar jaunām amata vietām, kas ir
analogas jau esošajiem amatiem citās pašvaldības iestādēs un ir nepieciešami konkrētās iestādes
funkciju veikšanai. Apvienotajā Attīstības un plānošanas komitejas un Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas sēdē 14.12.2018. un 21.12.2018. Finanšu komitejas sēdē tika
izskatīti iespējamie grozījumi amatu klasifikācijā un tiek piedāvāts veikt šādus grozījumus
esošajā regulējumā, iekļaujot Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā šādus
amatus:
3.1. Dundagas Mākslas un mūzikas skola - Lietvede-sekretāre (18.3. amatu saime- Dokumentu
pārvaldība, (III), 8. mēnešalgu grupa)
3.2. Dundagas Mākslas un mūzikas skola – Laborants (31.amatu saime -Laboratorija un izpētes
darbi, (I), 6. mēnešalgu grupa)
3.3. Kultūras pils - Lietvede-sekretāre (18.3. amatu saime- Dokumentu pārvaldība, (III), 8.
mēnešalgu grupa)
3.4. Kolkas pagasta pārvalde (Lībiešu saieta nams) – apkopējs (13.amatu saime - Fiziskais un
kvalificētais darbs, (I), 1. mēnešalgu grupa)
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3.5. Kolkas pagasta pārvalde (Lībiešu saieta nams) – Klientu administrators (23.amatu saime Klientu apkalpošana (IIA) 6. mēnešalgu grupa)
4.
Izvērtējot grozījumus MK noteikumos, secināts, ka vairākiem amatiem, salīdzinot ar spēkā
esošo, ir neatbilstošs Saimes līmenis, kas dažos gadījumos var mainīt arī esošo mēnešalgu grupu, kā
arī pēc faktiskā amata apraksta un veicamo uzdevumu izvērtēšanas un lai izlīdzinātu klasificēšanas
rezultātus apvienotajā Attīstības un plānošanas komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēdē 14.12.2018. tika izskatīti iespējamie grozījumi amatu klasifikācijā un tiek
veikti šādi grozījumi esošajā regulējumā:
Iestāde

Struktūrvien.

amats

Saime (apakšsaime), līmenis,
mēnešalgu grupa

Centrālā
administrācija
Centrālā
administrācija
Centrā
administrācija
Bāriņtiesa

grāmatvedība

Kasiere

grāmatvedība

Grāmatvede

Pašvaldības
policija

Vecākais inspektors

14.Grāmatvedība (I), 5. mēnešalgu
grupa
14.Grāmatvedība (IIIA), 9.
mēnešalgu grupa
28.4.Pašvaldības policija, (IIB), 9.
mēnešalgu grupa
18.3.Dokumentu pārvaldība, (III),
8.mēnešalgu grupa
13.Fiziskais un kvalificētais darbs,
(I), 1. mēnešalgu grupa
13.Fiziskais un kvalificētais darbs,
(I), 1. mēnešalgu grupa
39.Sociālais darbs, (IIIB), 9.
mēnešalgu grupa

Bāriņtiesas sekretārs

Saimnieciskais
dienests
Bibliotēka

Tirgus pārzinis
Malkas krāšņu
kurinātāja
Sociālais darbinieks
darbā ar pilngadīgām
personām
Sociālais darbinieks

Sociālais
dienests
Sociālais
dienests
PII
„Kurzemīte”
Dundagas
vidusskola
Kolkas
pagasta
pārvalde
Kolkas
pagasta
pārvalde
Kolkas
pamatskola
Kolkas
pamatskola

Amata
vietu
skaits
2
2
1
1
1
2
1

39.Sociālais darbs, (IIIB), 9.
mēnešalgu grupa
39.Pedagoģijas darbības atbalsts,
(I), 4. mēnešalgu grupa
13.Fiziskais un kvalificētais darbs
(I), 1. mēnešalgu grupa
13.Fiziskais un kvalificētais darbs,
(I), 1. mēnešalgu grupa

1

Kapu pārzinis

13.Fiziskais un kvalificētais darbs,
(I), 1. mēnešalgu grupa

1

Remontstrādnieks

13.Fiziskais un kvalificētais darbs,
(IV),5. mēnešalgu grupa
39.Pedagoģijas darbības atbalsts,
(I), 4. mēnešalgu grupa

Skolotāju palīgi
garderobists
Tirgus pārzinis

Skolotāju palīgs

7

1

1
2

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav, V.Skuja-izgājis
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.21:
1) Apstiprināt jaunus amatus Dundagas novada pašvaldības iestādēs:
Iestāde
1.

Dundagas
Mākslas un
mūzikas skola

Struktūr
vienība

Amata
nosaukums
Lietvedesekretāre

Saime (apakšsaime),
līmenis,
mēnešalgu grupa
18.3. Dokumentu
pārvaldība, (III),
8. mēnešalgu grupa

Vienādo
Amata
vietu
skaits
1

Stājas
spēkā ar
01.01.
2019.
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2.
3.
3.
4.

Dundagas
Mākslas un
mūzikas skola
Kultūras pils
Kolkas pagasta
pārvalde
Kolkas pagasta
pārvalde

Laborants
Lietvedesekretāre
Lībiešu
saieta
nams
Lībiešu
saieta
nams

Apkopējs
Klientu
administrators

31.Laboratorija un izpētes
darbi, (I),
6. mēnešalgu grupa
18.3. Dokumentu
pārvaldība, (III),
8. mēnešalgu grupa
1.Fiziskais un
kvalificētais darbs, (I),
1.mēnešalgu grupa
57.Tūrisma organizēšana,
(II), 6.mēnešalgu grupa

1

01.01.
2019.

1

01.01.
2019.

1

01.02.
2019.

1
01.04.
2019.

2) Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu (pielikumā)
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
25.
Par infrastruktūras attīstīšanu deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
Ziņo L.Laicāns, I.Damberga; A.Felts, V.Skuja
Pamats
1.
Dundagas novada pašvaldības domes 23.02.2018. sēdes lēmums Nr.37 “Par Kurzemes
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu”.
2.
Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.
Mērķis
Attīstīt infrastruktūru deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 23.02.2018. sēdes
lēmumu Nr.37 “Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu”
Pašvaldība ir apliecinājusi gatavību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (turpmāk –
9.3.1.1.pasākums) ietvaros veidot Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā
(turpmāk – DI plāns) iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru
izveidojot grupu dzīvokļus ar sociālo aprūpi, kur Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts
pakalpojums 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – personas ar GRT) ar kopējo
finansējumu 366 917,00 EUR, tostarp ar 9.3.1.1.pasākuma ietvaros pieejamo ERAF
līdzfinansējumu 311 879,45 EUR (vai 292 885,35 EUR bez snieguma rezerves) (85%) un
valsts/pašvaldības līdzfinansējumu 55 037,55 EUR (15%) (vai 74 031,65 EUR bez snieguma
rezerves) apmērā.
Saskaņā ar apstiprināto DI plānu Pašvaldība grupu dzīvokļus ar sociālo aprūpi plānoja veidot
ēkā, kas atrodas 1905.gada ielā 4, Jaundundagā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai
sabiedrībā”
9.3.1.1.pasākuma
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
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īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 871) 22.punktu un 25.1.apakšpunktu, kā arī
ņemot vērā 25.2.apakšpunktā noteikto, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde ir
uzaicinājusi Pašvaldību sagatavot un iesniegt otrajā atlases kārtā Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(turpmāk – ERAF) projekta iesniegumu.
Pašvaldībai ERAF projekta iesniegums jāiesniedz Centrālajā finanšu līguma aģentūrā līdz
2019.gada 11.februārim. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 871 18. punktu: “Projektu iesniegumu
atlases pirmo kārtu izsludina pēc attiecīgā plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna
apstiprināšanas. Projektu iesniegumu atlases otro kārtu izsludina pēc pirmā plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanas, bet uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu šo
noteikumu 25.1. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam nosūta pēc attiecīgā plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanas. Projektu iesniegumu atlasi pirmajā un otrajā
atlases kārtā noslēdz 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna
apstiprināšanas. Projektu iesniegumu atlasi pamatotos gadījumos, kas pirmajā projektu iesniegumu
atlases kārtā ir saskaņoti ar atbildīgo iestādi un vadošo iestādi, bet otrajā projektu iesniegumu
atlases kārtā – ar atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, var pagarināt, bet ne ilgāk kā par sešiem
mēnešiem”.
Ņemot vērā, ka finansējuma ieguldījums, kas būtu nepieciešams grupu dzīvokļu ar sociālo
aprūpi izveidi ēkā 1905.gada ielā 4, Jaundundagā būtiski pārsniegs projekta realizēšanā pieejamo
finansējumu, lietderīgi būtu atteikties no projekta realizēšanas vai pārcelt tā realizēšanu citā ēkā.
Sagatavotais lēmuma projekts
1.variants
Atteikties 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” ietvaros veidot Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā iekļauto
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru izveidojot grupu dzīvokļus ar
sociālo aprūpi, kur Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 16 personām ar
garīga rakstura traucējumiem ar kopējo finansējumu 366 917,00 EUR, tostarp ar 9.3.1.1.pasākuma
ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu 311 879,45 EUR (vai 292 885,35 EUR bez snieguma
rezerves) (85%) un valsts/pašvaldības līdzfinansējumu 55 037,55 EUR (15%) (vai 74 031,65 EUR
bez snieguma rezerves) apmērā.
2.variants
1. Lūgt pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.
2. Mainīt Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā apstiprināto grupu dzīvokļu ar
sociālo aprūpi adresi no 1905. gada iela 4, Jaundundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV3270 uz adresi Upes iela 4, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270.
3. Apliecināt pašvaldības gatavību realizēt projektu līdz 31.12.2022.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.22:
Atteikties 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” ietvaros veidot Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā iekļauto
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru izveidojot grupu dzīvokļus ar
sociālo aprūpi, kur Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 16 personām ar
garīga rakstura traucējumiem ar kopējo finansējumu 366 917,00 EUR, tostarp ar 9.3.1.1.pasākuma
ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu 311 879,45 EUR (vai 292 885,35 EUR bez snieguma
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rezerves) (85%) un valsts/pašvaldības līdzfinansējumu 55 037,55 EUR (15%) (vai 74 031,65 EUR
bez snieguma rezerves) apmērā.
Lēmums nosūtāms: Kurzemes plānošanas reģionam – pasts@kurzemesregions.lv.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Sēde slēgta plkst. 12.15.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 29.01.2019.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 29.01.2019.

S.Kokoreviča

