
 
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 

 

2019.gada 26. septembrī                                                                                             Nr.13. 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta: plkst. 10.00 

 

Sēdē piedalās 6 deputāti: Aldis Felts, Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Tamāra Kaudze, 

Gunārs Kristiņš, Andra Grīvāne 

 

Nepiedalās: Regīna Rūmniece- darba dēļ, Madars Burnevics, Vilnis Skuja-iemesls nav 

paziņots 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Janita Vanda Valtere, sabiedrisko attiecību 

speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere, finansiste Inga Ralle, zemes lietu speciāliste Iveta 

Bekmane-Avota, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma, galvenā 

grāmatvede Ilze Pirvite, Kultūras pils direktore Baiba Dūda, projektu vadītājs Jurģis Rērihs, 

SIA “Dundagas Veselības centrs” valdes locekle Agita Vagenmeistere, LPDA Dundagas 

nodaļas vadītā Ruta Emerberga, izglītības speciālists Dinārs Neifelds 

SIA “Talsu Vēstis” korespondente Aiga Naudiņa 

Pieaicināti: PII “Kurzemīte” vadītājas amata kandidāte Irina Jānberga, Sociālā dienesta 

vadītāja amata kandidāts Jānis Langzams 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Papildus izsludinātajai darba kārtībai, domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut izskatīšanai 

papildus lēmumu projektus par jautājumiem: 

1. Par grozījumiem Iepirkumu komisijas sastāvā 

2. Par Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisiju 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Iekļaut sēdes darba kārtībā šādus jautājumus: 

1. Par grozījumiem Iepirkumu komisijas sastāvā 

2. Par Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisiju 

 

Sēdes darba kārtība: 

 

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm. 

2. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019.gadam  
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3. Par Dundagas vidusskolas dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus + KA2 projektā  

4. Par Dundagas novada pašvaldības ēkas Bānīša iela - 4, Dundaga, Dundagas novads, tālāku 

izmantošanu 

5. Par Dundagas novada Sociālā dienesta atrašanās vietas un juridiskās adreses noteikšanu. 

6. Par īres maksas noteikšanu Dundagas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām 

dzīvojamām telpām 

7. Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2019.gadā 2. kārtā 

8. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Dundagas aprūpes nams Stacija” 

9. Par nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļas nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

10. Par nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 2.daļas nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

11. Par nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 3.daļas nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

12. Par nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 4.daļas nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

13. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 2 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu. 

14. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 18 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu. 

15. Par finanšu līdzekļu pārdalīšanu remontdarbiem Dundagas vidusskolā 

16. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

17. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Dundagas veselības centrs” 

18. Par medību tiesībām 

19. Par apbūves tiesību (Vecpeļauši) 

20. Par bāzes stacijas ierīkošanu Kolkā 

21. Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

22. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.23 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā” 

23. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

24. Iekšējo noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba 

samaksu un sociālajām garantijām” apstiprināšana  

25. Iekšējo noteikumu “Noteikumi par publisko iepirkumu organizēšanas kārtība Dundagas 

novada pašvaldībā” apstiprināšana 

26. Par Nolikumu “Projektu ieviešanas risku analīze”. 

27. Par „Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites politika” apstiprināšanu 

28. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu. 

29. Par zemes daļas nodošanu nomai. 

30. Par zemes nomas tiesību līguma pagarināšanu 

31. Par AAS Piejūra valdes locekļa nominēšanas nolikumu apstiprināšanu 

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Atvari” 

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Karlīnas” 

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pilsupes” 

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mieži” 

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Paņi” 

37. Par grozījumiem Līgumā par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu ar biedrību “Dundagas bērnu 

dienas centrs "Mājas"”  

38. Par amatierteātra darbības atjaunošanu  

39. Par palīdzības sniegšanu speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

40. Par  Medību koordinācijas komisijas nolikumu 

41. Par Medību koordinācijas komisijas sastāvu 

42. Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1018469
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1019309
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1018433
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43. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas 

darbam ar ģimenēm sastāvā 

44. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

45. Par Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā 

46. Par PII “Kurzemīte” vadītāja iecelšanu amatā 

47. Par grozījumiem 26.04.2019. domes lēmuma Nr.113 “Par pastāvīgo komiteju sēžu norises 

laiku” 

48. Par grozījumiem Iepirkumu komisijas sastāvā 

49. Par Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisiju 

 

 

 

 

1. 

Izpilddirektora ziņojums par domes lēmumu izpildi un 

citām aktualitātēm 

 

Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore J.V.Valtere sniedz aktuālo informāciju par 

2019.gadā plānotajiem un realizētajiem darbiem:   

PAMATBUDŽETS  

PII Kurzemīte, Talsu iela 7, Dundaga  

1. Jaunas grupiņas izveide PII Kurzemīte Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

2. Žogs pie PII “Kurzemīte”, Dundagā Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

Dundagas vidusskola, Talsu iela 18, Dundaga  

3. Sporta zāles  grīdas  remonts   

 Sporta zāles  grīdas  remonts  22.08.2019. Domes l. Nr. 194 

 skolotāju istabas daļējam remontam  

 Zibens aizsardzības profilakses mērījumiem  

 skolas garderobes piespiedu ventilācijas sistēmas ierīkošanai 

EUR 2330 

 

 Dundagas vidusskolas ēkas jumta seguma maiņas projekta 

dokumentācijas izstrādei EUR 1646 

 

4. Mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošana 

ķīmijas kabinetā 

Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

5. Gaiteņa kreisās puses remonts 1.st.  Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

6. Telpu pielāgošana Jaunsargu pārcelšanai uz Lielās skolas ēku  Darbi turpinās, veikti daļēji 

7. Kartupeļu mizojamā mašīna   

Dundagas vidusskola, Saules iela 8, Dundaga  

8. Klases remonts mazās skolas ēkā  Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

9. Telpu pārbūve mazās skolas ēkā, skolotāju istabas un 

kabineta ierīkošanai (starpsienas izbūve) 

Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

10. Biedrības "Māja" telpu remonts - pielāgošana mazās skolas 

ēkā  

Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

Kolkas pamatskola, skolas ēka  

11. Jumta bojāto vietu remonts   Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

12. Lietus ūdens sistēmas nomaiņa, cokola remonts  Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

13. Ugunsdrošības evakuācijas izejas durvju nomaiņa atbilstoši 

prasībām Kolkas pamatskolas ēkā 

Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

Kolkas pamatskola, bērnudārza ēka  

14. Kolkas pirmsskolā elektromontāžas darbi pēc sagatavotās 

tāmes  

Rīcība realizēta, darbi pabeigti 
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15. Kolkas internātā elektromontāžas darbi pēc sagatavotās 

tāmes  

Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

16. Šefpavāra kabineta vienas sienas remonts Kolkas pirmskolas 

ēkā 

Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

17. Vecākās grupiņas vienas (no trim) telpu remonts (grupa) – 

renovēta telpa, kas atbilst mūsdienīgam mācību procesam   

Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

18. Āra nojumes remonts (2) - tek jumts, bojāts grīdas segums Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

Dundagas Mākslas un mūzikas skola  

19. Skolas simbolikas izveide  Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

20. Mūzikas instrumentu iegāde  Daļēji izpildīts, turpinās iegāde 

Dundagas centrālā bibliotēka  

21. Bērnu abonementā 5 plaukti. Nodrošināta krājuma 

izvietojamība atbilstoši grāmatu izmēriem un apjomam 

Dundagas bibliotēkā  

 

Saimnieciskais dienests Dundagā  

22. Telpu pārbūves projekts, Pils ielā 5-1, 2.stāvs (25% no 

projekta kopējām izmaksām 96 582 eiro) 

procesā 

23. Ielu apgaismojums Dakterlejas ielā Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

24. Ielu apgaismojums Dinsberga ielā Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

25. Kabeļa  un pamatņu ierīkošana Talsu, Vīdales un Slīteres ielu 

apgaismojumam  

Procesā, tiks iegādāti  

26. Sāls – SMILTS Kaisītājs/Birdinātājs Procesā- ir pasūtīts 

27. Kabineta remonts Pils ielā 5-1, saskaņā ar tāmi Rīcība realizēta, darbi pabeigti 

28. Pils ielā 5- 1, lieveņa remonts, atjaunošana  

Kolkas pagasta  pārvalde  

29. "Zītaru" ēka Kolkā; projekta izstrāde 

Esošais projektēšanas līgums abpusēji 

 

Dundagas veselības centrā  

31. Telpu remonts 2.stāva, Dundagas veselības centrā  Noslēgts līgums uzsāki darbi 

Projekti  

32. Atbalsts daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu izstrādei  Nav realizēts 

33. Līdzfinansējums vietējiem iniciatīvas projektiem, saskaņā ar 

Nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”, 2015.gada 

26.februāra Domes lēmums Nr.43 

Realizēts, atlikums  

SPECIĀLAIS BUDŽETS  

Saimnieciskais dienests Dundagā  

1. Āra tualetes uzstādīšana Dundagas parkā (finansējums no 

Dabas resursu nodokļa ieņēmumiem) 

Realizēts daļēji 

 

Zītari 

 ar uzņēmēju 2019.gada 9.septembrī abpusēji parakstīta vienošanās Nr.DD-3-

13.2/19/211 par līguma Nr. 03/2019-P  izbeigšanu. 

 06.09.2019. publiski izsludināta cenu aptauja DNPz 2019/17. Būvprojekta izstrāde 

„Zītaru” ēkas pārbūvei Kolkā. Iesniegšana 2019. gada 13. septembrī plkst. 10:00, 

Pieņemts lēmums pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu 2019.gada 20.septembrī 

plkst.10.00 iesniegti divi piedāvājumi, abi piedāvājumi pārsniedz zemsliekšņa 

iepirkuma slieksni, viens piedāvājums 10986,80 EUR neieskaitot PVN un otrs 

piedāvājums ir 15000,00 EUR neieskaitot PVN; 

1) 27.06.2019. Domes lēmums Nr. 150 Par notekūdeņu tvertnes ierīkošanu Kolkas pagasta 

„Zītari”; novērsta ilggadējā avārijas situācija; 

2) 2019.gada 25.septembrī Kolkas pagasta pārvaldē notika darbinieku sanāksme 

(piedalījās Tautas nama vadītāja, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu 
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izpildītāja, Kolkas pagasta pārvaldes saimniecības daļas pārzinis, Kolkas pagasta 

pārvaldes Lībiešu saieta nama vadītāja), kur tika izrunāts jautājums par cenu aptaujas 

iesniegtajiem rezultātiem, un diskutēts par tālāko virzību. Visi kā viens bija par to, ka 

patreiz tiek izstrādāts ēkas fasādes apliecinājuma karte jumta seguma maiņai, un par 

atlikušo naudu šogad tiek nomainīti logi Zītaru ēkā; 

3) Tāpat tika runāts par bibliotēkas pārvietošanu uz Kolkas tautas namu – klubu. 

Priekšlikums tika atbalstīts, jo nav jāiegulda lieli līdzekļi tā realizācijai. 

 

Par iztērētajiem līdzekļiem Sociālā dienesta telpu jautājuma risināšanai- tika aktualizēts 

2013.gadā izstrādātais būvprojekts Pils ielā 5 par 960,00 euro neieskaitot PVN. 

 

Par 22.02.2019. Domes sēdē apstiprinātajiem grozījumiem "Amatpersonu un darbinieku darba 

samaksas noteikumi" 3.punktam “Pašvaldība ir darba devējs ikvienas Dundagas novada 

pašvaldības institūcijas amatpersonai (darbiniekam). Institūciju vadītāji darba līgumos nosaka, 

ka amatpersona (darbinieks) darba līguma darbības laikā bez institūcijas vadītāja rakstiskas 

piekrišanas nedrīkst veikt citu darbu citās pašvaldības institūcijās (izņemot darbu komisijās, 

valdēs un darba grupās) un blakus darbu. Institūciju vadītāji piekrišanu veikt citu darbu citās 

pašvaldības institūcijās un blakus darbu drīkst sniegt tikai pēc tam, kad saņemta pašvaldības 

izpilddirektora rakstiska piekrišana. Ja darbinieks ir nodarbināts pie darba devēja vairākās 

institūcijās un/vai vairākos amatos ar noteiktiem atšķirīgiem un/vai vienādiem pienākumiem, 

tad kopumā darbiniekam nodarbinātība nedrīkst pārsniegt normālo darba laiku (slodzi), 

mēnešalgu šādam darbiniekam nosaka atsevišķi par katru amatu un atbilstoši nostrādātajam 

darba laikam.”  

 

Aktuālās vakances -juriskonsults  

 

Jautājumi 

Par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amatu- kādēļ netiek sludināta vakance, par būvprojektu 

Zītaru ēkai un finansējumu, par juridiskajiem pakalpojumiem, par iztērētajiem līdzekļiem 

Sociālā dienesta  telpu meklēšanai, par 30% piemaksu par CA vadītājas pienākumu veikšanu, 

par dokumentu pieejamību Namejā u.c. 

 

Domes priekšsēdētājs informē par dalību Kurzemes Reģiona Plānošanas attīstības padomes 

sēdē un tur lemto, par vizīti Izglītības un zinātnes ministrijā, par dalību Saeimas pašvaldību  

lietu komisijas sēdē. 

 

 

2.  

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019.gadam 

A.Felts 

Pamats: 

28.06.2016. MK noteikumi Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes  2019.gadam (no 

01.09.2019. līdz 31.12.2019.) 

 

Izvērtējums: 

Saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418, aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par 

vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem (EKK) iekļauj šādus izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas 

plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta finansējumu un Eiropas Savienības un 
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pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), ņemot vērā audzēkņu skaitu uz 2019.gada 

1.septembri: atalgojumi (EKK 1100) (izņemot prēmijas un naudas balvas (EKK 1148) un darba 

devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170));darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un 

darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem (EKK 1170)) mācību, darba un dienesta 

komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, darba un 

dienesta komandējumus, darba braucienus (EKK 2120));pakalpojumu samaksa (EKK 

2200):pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210); izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem (EKK 2220);iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi (EKK 2230); remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu (EKK 2240)); informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 

2250);īres un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 

2262));krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

pamatkapitāla veidošanā (EKK 2300):izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 

(EKK 2310);kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot degvielas izdevumus 

(EKK 2322));zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana (EKK 2340);kārtējā remonta un iestāžu 

uzturēšanas materiāli (EKK 2350);valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšanas izdevumi (EKK 2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363));mācību 

līdzekļi un materiāli (EKK 2370);izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400);bibliotēku krājumi 

(EKK 5233). 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.226: 

Apstiprināt sekojošus pielikumus: 

1. Pielikums Nr. 1. „Dundagas novada Dundagas vidusskolas izdevumu tāme un viena 

audzēkņa izmaksas 2019.gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā gada 

naudas plūsmas izdevumiem”  

2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Dundagas PII “Kurzemīte” izdevumu tāme un 

viena audzēkņa izmaksas 2019.gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā gada 

naudas plūsmas izdevumiem”  

3. Pielikums Nr. 3. „Dundagas novada Kolkas pagasta pamatskolas izdevumu tāme un 

viena audzēkņa izmaksas 2019. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā gada 

naudas plūsmas izdevumiem”. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības CA Lietvedei-sekretārei Dacei 

Kurpniecei 

 

 

 

 

3.  

Par Dundagas vidusskolas dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus + KA2 

projektā 

A.Felts 

3.1.Pamatojums 

Dundagas vidusskola ir saņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu “Par 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas 

partnerību projekta Nr.2019-1-DE03-KA229-059767_2” pieteikuma apstiprināšanu un 

finansējuma piešķiršanu Dundagas vidusskolai. 
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Mērķis 

Dundagas vidusskolas attīstības plāna īstenošana paredz mācību stratēģiju attīstīšanu un 

kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības vides veidošanu. 

 

Izvērtējums 

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 16366,00. 75 % no kopējās summas Valsts izglītības 

attīstības aģentūra pēc projekta līguma parakstīšanas ieskaita projekta mērķiem paredzētajā 

Dundagas novada pašvaldības kontā. Projekta realizētājam Dundagas vidusskolai nepieciešams 

paredzēt 25 % priekšfinansējumu, kas pēc projekta īstenošanas, atskaites iesniegšanas un 

apstiprināšanas Valsts izglītības attīstības aģentūrā, tiek atmaksāts. 

Projekta realizācijas laiks 3 gadi. 

 

Piedaloties projektā izglītojamie: 

1. aplūkos pilsētvidi savā un partnerskolu apkārtnē, gūs priekšstatu par to izveides 

principiem; 

2. izvērtēs jauniešu izmantoto virtuālo vidi no drošības/piemērotības viedokļa; 

3. veidos savus piemērotas pilsētvides modeļus, gūstot ieskatu atbilstošu profesiju 

īpatnībās, attīstot profesionālās prasmes; 

4. attīstīs sadarbības prasmes starptautiskā vidē; 

5. attīstīs savas angļu valodas prasmes. 

Pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām” 5.pantu un 15.panta 4.punktu dome lemj:  

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.227: 

Atbalstīt Dundagas vidusskolas piedalīšanos Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektā Nr. 2019-1-DE03-KA229-

059767_2  - Mūsu vietas un vietnes”. 

 

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas vidusskolas direktorei, grāmatvedībai 

 

 

 

3.2. Pamatojums 

Dundagas vidusskola ir saņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu “Par 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas 

partnerību projekta Nr.2019-1-CZ01-KA229-061438_2” pieteikuma apstiprināšanu un 

finansējuma piešķiršanu Dundagas vidusskolai. 

 

Mērķis 

Dundagas vidusskolas attīstības plāna īstenošana paredz mācību stratēģiju attīstīšanu un 

kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības vides veidošanu. 

 

Izvērtējums 

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 33633,00. 75 % no kopējās summas Valsts 

izglītības attīstības aģentūra pēc projekta līguma parakstīšanas ieskaita projekta mērķiem 

paredzētajā Dundagas novada pašvaldības kontā. Projekta realizētājam Dundagas vidusskolai 

nepieciešams paredzēt 25 % priekšfinansējumu, kas pēc projekta īstenošanas, atskaites 

iesniegšanas un apstiprināšanas Valsts izglītības attīstības aģentūrā, tiek atmaksāts. 
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Projekta realizācijas laiks 3 gadi. 

Projekta laikā skolēniem veidosies izpratne par vides faktoru ietekmi uz dzīvajiem  

organismiem. Tiks apgūtas prasmes: 

1. Strādāt ar dažādiem instrumentiem; 

2. Veikt mērījumus, tos pierakstīt; 

3. Izdarīt secinājumus un ieteikt vides problēmu risinājumus. 

4. Projekts palīdzēs karjeras izvēlē, attīstīs sadarbības prasmes, iepazīs citu tautu 

kultūru. Komunicējot angļu valodā, uzlabosies valodas prasmes. 

Pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām” 5.pantu un 15.panta 4.punktu dome lemj:  

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.228: 

Atbalstīt Dundagas vidusskolas piedalīšanos Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektā Nr. 2019-1-CZ01-KA229-

061438_2  - Ūdens ekosistēmas Eiropā”. 

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas vidusskolas direktorei, grāmatvedībai 

 

 

 

 

4.  

Par Dundagas novada pašvaldības ēkas Bānīša iela - 4, Dundaga, Dundagas novads, tālāku 

izmantošanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punkts;  

2. 2017.gada 13.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem” 10.punkts;  

3. Likums “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts;  

4. 26.04.2019. Dundagas novada domes lēmums Nr.92. 

  

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības Sociālo dienestu ar atbilstošām un piemērotām 

telpām sociālā pakalpojuma sniegšanai  

 

Izvērtējums 

2019.gada 26.aprīlī Dundagas novada pašvaldība pieņēma Lēmumu nr.92 “Par aizņēmumu 

Valsts kasē Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva 

telpu grupas rekonstrukcija II.kārtas realizācijai (Pils ielā 5-1, kadastra nr. 8850 020 0245 

001, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai)”.  

Aizņēmuma saņemšanas iespējas 2019.gada 1.ceturksnī būtiski mainījās, un pašvaldībām 

savu projektu realizēšanai aizņēmumi Valsts kasē netiek piešķirti. 

Plānotā pārbūve un telpu iekārtošana Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā bez Valsts 

kases aizņēmuma nav iespējama. 

 Aprūpes nams “Stacija”, Bānīša ielā - 4, Dundaga, Dundagas novads, ir pārtraukusi 

pakalpojumu sniegšanu un pašvaldībai piederošais īpašums ir atbrīvots ar 01.09.2019.  

Bānīša ielā - 4, Dundagā, ir atbilstošas telpas Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai 

1.stāvā un iespēja 2.stāvā ievietot dzīvokļu īrniekus no 1905.gada ielas 4., tas nodrošinātu 

labākus dzīves apstākļus īrniekiem, kā arī sociālā dienesta pārraudzību. 
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Apsekojot telpas ir konstatēts, ka telpām ir nepieciešams kosmētiskais remonts, centrālā 

apkure, fasādes remonts, interneta un apgaismojuma ierīkošana, tādēļ, nepieciešams veikt 

grozījumus 2019.gada rīcību plānā. Paredzēto pašvaldības līdzfinansējumu EUR 24 146, 

kas bija paredzēts kā līdzfinansējums Valsts kases aizņēmum daļai, telpu remontam Pils 

ielā 5-1, Dundaga, novirzīt remontam   Bānīša ielā - 4, Dundaga, Dundagas pagasts, 

Dundagas novads. 

 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

1. NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.229: 

2. Atcelt 26.04.2019. Dundagas novada domes lēmumu Nr.92 “Par aizņēmumu Valsts 

kasē Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu 

grupas rekonstrukcija II.kārtas realizācijai (Pils ielā 5-1, kadastra nr. 8850 020 0245 

001, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai)”. 

3. Noteikt, ka Dundagas novada Sociālā dienesta atrašanās vieta un juridiskā adrese ne 

vēlāk kā  ar 01.01.2020. ir Bānīša iela 4,  Dundaga, Dundagas novads, Dundagas 

pagasts, LV-3201.  

4. Paredzēto pašvaldības līdzfinansējumu EUR 24 146 telpu remontam Pils ielā 5-1, 

Dundagā, novirzīt remontam un centrālapkures ierīkošanai  Bānīša ielā - 4, Dundaga, 

Dundagas pagasts, Dundagas novads. 

5. Nodrošināt 1905.gada ielas 4, Dundagā īrniekiem dzīvokļus Bānīša ielā 4, Dundagā. 

6. Uzdot domes priekšsēdētājam Aldim Feltam domes vārdā atsaukt aizdevuma 

pieprasījumu “Administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas 

rekonstrukcija II.kārtas” realizācijai, Valsts kasē. 

7. Veikt grozījumus 2019.gada rīcību plānā, paredzēto pašvaldības līdzfinansējumu telpu 

remontam Pils ielā 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads novirzīt 

remontam   Bānīša ielā -4, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. 

 

Lēmums nosūtāms: Saimnieciskajam dienestam, Sociālajam dienestam, grāmatvedībai 

Lēmums nododams izpildei: finansistei I.Rallei 

 

 

5.  

Par Dundagas novada Sociālā dienesta atrašanās vietas un juridiskās adreses noteikšanu 

A.Felts 

Pamats 

1.  1.   Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punkts; 2017.gada 13.jūnija Ministru 

kabineta noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 10.punkts;   

2.   2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.385 “Noteikumi par sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu”. 2018. gada 21.augusta Dundagas novada Domes 

lēmums Nr. 188 “Par plānoto Sociālā dienesta adresi’.  

  

Mērķis 

Grozīt 2018. gada 21.augusta Dundagas novada Domes lēmumu Nr. 188 “Par plānoto Sociālā 

dienesta adresi’.   

  

Izvērtējums 
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2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.385 “Noteikumi par sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” 31.1. punkts nosaka, ka  pakalpojumu sniedzējus, kuri 

reģistrēti līdz 2010. gada 31. decembrim, pārreģistrē laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 

2018. gada 31. decembrim. Dundagas novada Sociālais dienests reģistrēts Sociālo pakalpojumu 

sniedzēju reģistrā 2010.gada 16.aprīlī ar Nr. 472 un tā pārreģistrācija jāveic līdz 2018.gada 

31.decembrim. Viens no nosacījumiem pārreģistrācijas veikšanai ir elektroniskā iesnieguma 

pielikumā pievienot telpu plāna kopija no inventarizācijas lietas vai būves kadastrālās 

uzmērīšanas lietas (jābūt norādītai informācijai par telpu īpašnieku vai valdītāju, kā arī 

informācijai par kopējo telpu platību, kas tiek izmantota pakalpojuma sniegšanai; ja ir veikta 

pārbūve, iesniedz pēdējo aktuālo dokumentu), telpu apraksts, kurā precīzi norāda katras telpas 

funkcionalitāti. Saskaņā ar 2016.gada 12.oktobrī Labklājība ministrijas Sociālo pakalpojumu 

kvalitātes kontroles departamenta pārbaudes laikā konstatēto un aktā Nr.2016-12 noteikto, 

pašreizējās Sociālā dienesta telpas Talsu ielā 7, Dundagā, nav atbilstošas normatīvo aktu 

prasībām un Sociālā dienesta pakalpojumu sniegšanai, tādējādi nepieciešams noteikt Dundagas 

novada Sociālā dienesta atrašanās vietu un juridisko adresi, kā arī termiņu, kurā Dundagas 

novada Sociālais dienests uzsāks pakalpojumu sniegšanu telpās, kuras atbilst 2017.gada 

13.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 

10.punktā noteiktajam.  

2018. gada 21.augustā Dundagas novada Domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 188 

“Par plānoto Sociālā dienesta adresi’, nosakot, ka ne vēlāk kā ar 01.01.2020. Sociālā dienesta 

atrašanās vieta un juridiskā adrese ir Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas 

novads. Valsts kase nav apstiprinājusi aizņēmumu telpu remontam Sociālā dienesta vajadzībām 

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. Aprūpes nams “Stacija”, Bānīša 

ielā -4, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, ir pārtraukusi pakalpojumu sniegšanu 

un pašvaldībai piederošais īpašums ir atbrīvots ar 01.09.2019.  Bānīša ielā -4, Dundaga, 

Dundagas pagasts, Dundagas novads ir atbilstošas telpas Sociālā dienesta darbības 

nodrošināšanai. Telpām ir nepieciešams kosmētiskais remonts, centrālā apkure, nepieciešams 

veikt grozījumus 2019.gada rīcību plānā, paredzēto pašvaldības līdzfinansējumu telpu 

remontam Pils ielā 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads novirzīt remontam   

Bānīša ielā -4, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.230: 

1.   Atcelt 2018. gada 21.augusta Dundagas novada Domes sēdes lēmumus Nr. 188 “Par 

plānoto Sociālā dienesta adresi’ 

2. Noteikt, ka Dundagas novada Sociālā dienesta atrašanās vieta un juridiskā adrese ne vēlāk kā  

ar 01.01.2020. ir Bānīša iela 4,  Dundaga, Dundagas novads, Dundagas pagasts, LV-3270.  

 

Lēmums nosūtāms: Sociālajam dienestam 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai  

 

 

6.  

Par īres maksas noteikšanu Dundagas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām 

dzīvojamām telpām 

A.Felts, T.Kaudze 

Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 

14.punkta b) apakšpunktu; 

2. Likums “Par dzīvojamo telpu īri” 11. un 11.
1
 pants; 
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Mērķis 

Pašvaldības īpašuma racionāla un lietderīga apsaimniekošana 

  

Izvērtējums 

Uz 2019.gada 1.septembri Dundagas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā ir 89 

neprivatizēti dzīvokļu īpašumi. Šie neprivatizētie dzīvokļi ir jāapsaimnieko, jāpārvalda un 

jāveic to remonts un uzturēšanas darbi. Daļa (lielākā) no šiem dzīvokļu īpašumiem kopā ar 

ēkas koplietošanas būvkonstrukcijām un inženierkomunikācijām ir ievērojami nolietojušies, un 

to sakārtošanai ir jāiegulda apjomīgi līdzekļi. Ar līdzšinējo zemo īres maksu tiek segta tikai 

neliela daļa no uzturēšanas izmaksām, un dzīvokļu atjaunošanas darbu veikšanai līdzekļu 

pietrūkst. Dzīvokļu uzturēšanas un remonta izdevumi rada papildus slogu pašvaldības 

budžetam. Par dzīvokļa īri apsaimniekojamās ēkās tiek iekasēta īres maksa, ēkas 

apsaimniekošanas maksas apjomā neietilpst dzīvokļa nolietojuma izmaksas. 

Līdzšinējā dzīvokļu politika lielā mērā tiek īstenota sociālo jautājumu risināšanai, 

iekasējot pazeminātu īres maksu. Privatizēto dzīvokļu īpašnieki pilnībā par saviem līdzekļiem 

veic remontus dzīvokļu īpašumos, savukārt neprivatizēto dzīvokļu īrnieki piestāda sarakstu 

pašvaldībai ar nepieciešamajiem remontdarbiem izīrētajā dzīvoklī, kā argumentu minot īres 

maksu, kuru īrnieks maksā, bet nereti arī nemaksā. 

Daļa no pašvaldības dzīvokļu īrniekiem ne vienmēr godprātīgi un savlaicīgi maksā īri 

un komunālos maksājumus.  

Dzīvokļu īres tirgus valstī netiek regulēts ar normatīvajiem aktiem. Faktisko īres cenu 

nosaka pieprasījums pēc šiem dzīvokļiem un reālais piedāvājums. Piedāvājot iedzīvotājiem īrēt 

dzīvokļus par īres maksu, kas ir zemāka par tirgus cenu, pašvaldība negatīvi ietekmē īres tirgu 

novadā. 

Izīrējot pašvaldības īpašumu par cenu, kas nesedz dzīvokļu uzturēšanas izmaksas, 

pastāv risks pašvaldības finanšu līdzekļu izšķērdēšanai. 

Pašvaldībai piederošie dzīvokļi atrodas dažādās mājās, ir ar atšķirīgu labiekārtotības 

pakāpi, apsaimniekošanas līmeni, arī pašvaldības izmaksām. 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkta nosacījumiem ir 

noteikts, ka pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

nekustamo mantu. 

Dundagas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem dzīvokļiem un dzīvojamām 

telpām īres maksa tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:  

 

Ī=A*P*k1 +Mpap 

 Ī – kopējā īres maksa; 

A – maksa EUR par 1 m
2
 dzīvokļa apsaimniekošanu mēnesī, ieskaitot PVN, kuru nosaka: 

 Ēkām, kurām netiek veikta ēkas pārvaldīšana un apsaimniekošana, nosaka sekojošu 

koeficientu: 

1. labiekārtotiem dzīvokļiem, kuros ir ierīkotas ūdensvada un kanalizācijas 

inženierkomunikācijas, centrālā apkure un ēkā tiek nodrošināts 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojums, koeficientu 0,002 apmērā no 

valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas; 

2. ēkām un  dzīvokļiem, ar daļēji pazeminātu labiekārtojuma līmeni (ēkā netiek 

nodrošināts ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojums, malkas apkure), 

koeficientu 0,0015 apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba 

algas; 

3. ēkām un  dzīvokļiem, ar pazeminātu labiekārtojuma līmeni (nav ūdensvada 

un  kanalizācijas inženierkomunikācijas), koeficientu 0,001 apmērā no valstī 

noteiktās minimālās mēneša darba algas; 
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P – dzīvokļa kopējā platība (m
2
), neieskaitot lodžijas/balkona platību; 

k1 – 1,0 – labiekārtotiem dzīvokļiem, kuros ir ierīkotas ūdensvada un/vai kanalizācijas 

inženierkomunikācijas, un ēkā tiek nodrošināts ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojums; 

k1 – 0,80 – ēkām un  dzīvokļiem, ar daļēji pazeminātu labiekārtojuma līmeni (ēkā netiek 

nodrošināts ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojums); 

k1 – 0,70 – ēkām un  dzīvokļiem, ar pazeminātu labiekārtojuma līmeni (nav ūdensvada un/vai 

kanalizācijas inženierkomunikācijas, un ēkā netiek nodrošināts ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojums); 

Mpap – ar atsevišķu domes lēmumu noteikts paaugstināts maksājums par papildus finanšu 

līdzekļu piesaisti ēkas energoefektivitātes projektu realizācijai un/vai ēkas konstruktīvo 

elementu, inženierkomunikāciju atjaunošanai vai pārbūvei; 

 

Juriskonsulta pienākumu veicēja I.Bekmane-Avota iebilst pret sagatavotā lēmuma projekta 

juridisko un finansiālo pamatojumu un ierosina veikt labojumus, atgriežot izskatīt atkārtoti 

Attīstības un plānošanas komitejā 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

1. Noteikt, ka Dundagas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem dzīvokļiem 

un dzīvojamām telpām īres maksa tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:  

 

Īk=A*P*k1 +Mpap’ 

 

1.1. Labiekārtotiem dzīvokļiem Dundagas novadā, kuros ir ierīkotas ūdensvada un 

kanalizācijas inženierkomunikācijas, centrālā apkure un ēkā tiek nodrošināts 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojums – 0,90 EUR/m
2
; 

1.2. ēkām un  dzīvokļiem Dundagas novadā  ar daļēji pazeminātu labiekārtojuma 

līmeni (ēkā netiek nodrošināts ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojums, malkas 

apkure) – 0,50 EUR/m
2
; 

1.3. ēkām un  dzīvokļiem, ar pazeminātu labiekārtojuma līmeni (nav ūdensvada un  

kanalizācijas inženierkomunikācijas) – 0,30 EUR/m
2
; 

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot informēt dzīvojamo telpu īrniekus par pieņemto lēmumu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 0 balsīm par, pret-nav, atturas – 6 (A.Felts, M.Napskis, 

G.Kristiņš, A.Grīvāne, T.Kaudze, J.Mauriņš) 

NOLEMJ: 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu, lēmums nav pieņemts. 

 

 

7.  

Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2019.gadā 2. kārtā 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums Nr.43 15.§ “Par nolikumu “Atbalsts 

vietējo iniciatīvu projektiem””. Nolikuma “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 4., 31., 

32. punkts. 

2. Dundagas novada domes 24.05.2019. sēdes lēmums Nr. 133 15. § “Par projektu konkursu 

“Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2019. gadā”. 

3. Dundagas novada domes 22.08.2019. sēdes lēmums Nr. 218 “Par projektu konkursu 

“Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2019. gadā”. 



 13 

 

Mērķis 

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu 

īstenošanu Dundagas novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību dažādu jautājumu 

risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp 

Dundagas novada pašvaldību un projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 

iesniedzējiem. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa 29.07.2019. izsludināja 

projekta konkursu 2. kārtu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” ar pieteikšanās beigu 

termiņu 30.08.2019. 

Šī termiņa ietvaros pieteicās 4 pretendenti, no kuriem konkursa komisija par atbalstāmiem 

atzīst 2 projektu pieteikumus: 

1) biedrība “Randalist” ar projektu “Mazirbes speciālās skolas sastāvā esošās būves 

“Saimniecības ēkas - muzeja” telpu vizuālā tēla uzlabošana” projekta kopsumma 924,45 

EUR apmērā. Projekta ietvaros paredzēts “muzeja” telpu kosmētiskai remonts; 

2) biedrība “Dundangas Sendienas” ar projektu “Publiska atpūtas un maltītes ieturēšana dabā 

vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības “Ievlejas” teritorijā Dundagā (2.kārta)” – 

projekta kopsumma 987,18 EUR apmērā. Projekta ietvaros paredzēta atpūtas vietas laukuma 

bruģēšana. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.231: 

2019. gada projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2. kārtas ietvaros piešķirt 

finansējumu, sekojošiem projektiem: 

1. “Mazirbes speciālās skolas sastāvā esošās būves “Saimniecības ēkas - muzeja” telpu 

vizuālā tēla uzlabošana” - 924,45 EUR apmērā (biedrība “Randalist”); 

2. “Publiska atpūtas un maltītes ieturēšana dabā vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības 

“Ievlejas” teritorijā Dundagā (2.kārta)” - 987,18 EUR apmērā (biedrība “Dundangas 

Sendienas”). 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

8.  

Par finansiālu atbalstu biedrībai “Dundagas aprūpes nams Stacija” 

Pamats 

1. Biedrības Dundagas aprūpes nams “Stacija” , Reģ.Nr. 50008036031, vadītājas 

D.Ludevikas iesniegums;  

2. 2012.gada 26. janvārī noslēgtais līgums “Par sociālā pakalpojuma sniegšanu” . 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās funkcijas ietvaros 

deleģēt uzdevumu – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā 

palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 

nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku 

nodrošināšana ar naktsmītni u.c.); 

 

Mērķis 

Finanšu līdzekļu piešķiršana, biedrībai Dundagas aprūpes nams “Stacija”, saistību izpildei. 
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Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība 13.09.2019. saņēmusi biedrības Dundagas aprūpes nams 

“Stacija”, reģistrācijas nr.50008036031, juridiskā adrese: Pils iela 5, Dundaga, Dundagas 

novads, iesniegumu (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā ar Nr.DD-3-31.2/19/876) ar 

lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu EUR 530,07 (pieci simti trīsdesmit eiro un 07 centi) 

apmērā, lai spētu norēķināties par saņemtiem pakalpojumiem augustā (klientu pārvešana ar 

NMP transportu EUR 48,00; AS Latvenergo rēķins par augustu EUR 160,00; SIA Lattelecom 

rēķins par augustu EUR 44,35; AS Piejūra rēķins par augustu EUR 12,33; SIA Ziemeļkurzeme 

rēķins par augustu EUR 57,17; )kā arī veiktu nodokļu nomaksu par aprēķinātām un 

izmaksātām darba algām uz 31.08.2019 (VSAOI darba devēja nodrošinājums par augustu EUR 

207,27). 

2019.gada budžetā biedrībai tika piešķirta dotācija, saskaņā ar noslēgto deleģēšanas līgumu, ar 

2019.gada 1.septembrī biedrība ir pārtraukusi ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu 

par to informējot Dundagas novada pašvaldību, līdz ar to dotācijas izmaksa biedrībai ir 

pārtraucama. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.232: 

1. Piešķirt biedrībai Dundagas aprūpes nams “Stacija” vienreizēju dotāciju EUR 530,07 

(pieci simti trīsdesmit eiro un 07 centi) apmērā, kas izlietojama rēķinu un nodokļu 

nomaksai saskaņā ar saņemtiem rēķiniem par augustu. 

2.  Finansējumu piešķirt no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām. 

Lēmums nosūtāms: Biedrība Dundagas aprūpes nams “Stacija” 

Lēmums nododams izpildei: centrālai grāmatvedībai 

 

 

 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļas nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmums Nr.227 “Par nekustamā 

īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai”. 

2. Dundagas novada pašvaldības domes 24.05.2019. sēdes lēmums Nr. 131 „Par 

grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmumā Nr. 227 “Par 

nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai””.  

3. Nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļas nomas tiesību izsoles 

noteikumu 21. punkts, 22. punkts. 

4. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

01.08.2019. sēdes protokola Nr.9 2. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļas nomas tiesību izsoles 

rezultātus. 

 

Izvērtējums 
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Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) domes 

28.09.2018.sēdes lēmumu Nr. 227 “Par nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” 

nodošanu nomai” (turpmāk – lēmums Nr.227) nolemts nodot nomai nekustamā īpašuma 

“Mazirbes speciālā internātskola”, kadastra numurs 8862 002 0144, četras daļas.  

Nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļas pirmā izsole notika 

14.12.2018., uz to nebija pieteicies neviens pretendents. Privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisija (turpmāk – komisija) izsoli atzina par nenotikušu un nolēma izsludināt 

nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļas otro izsoli. Otrā izsole notika 

01.08.2019., uz to bija pieteicies viens pretendents.  

Saskaņā ar nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļas nomas tiesību 

izsoles noteikumu (turpmāk – izsoles noteikumi) 21. punktu, gadījumā, ja rakstiskai izsolei 

piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Nekustamo īpašumu 

„Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļu par 970,00 € mēnesī bez PVN nosolīja SIA „LEGIT”, 

reģistrācijas numurs 40203210382. 

Izsoles noteikumu 22. punkts nosaka, ka Pašvaldības dome apstiprina rakstiskās izsoles 

rezultātus un 10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas, attiecīgo informāciju 

publicē tīmekļvietnē www.dundaga.lv. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

Apstiprināt SIA „LEGIT”, reģistrācijas numurs 40203210382 par nekustamā īpašuma 

„Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļas nomas tiesību izsoles uzvarētāju par nosolīto cenu 

970,00 € mēnesī bez PVN. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – 

3 (G.Kristiņš, T.Kaudze, A.Grīvāne) 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu, lēmums nav pieņemts. 

 

 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 2.daļas nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmums Nr.227 “Par nekustamā 

īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai”. 

2. Dundagas novada pašvaldības domes 24.05.2019. sēdes lēmums Nr. 131 „Par 

grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmumā Nr. 227 “Par 

nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai””.  

3. Nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 2.daļas nomas tiesību izsoles 

noteikumu 22. punkts. 

4. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

01.08.2019. sēdes protokola Nr.9 3. punkts. 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 2.daļas nomas tiesību 

izsoles rezultātus. 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) domes 28.09.2018.sēdes 

lēmumu Nr. 227 “Par nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai” 

http://www.dundaga.lv/
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(turpmāk – lēmums Nr.227) nolemts nodot nomai nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā 

internātskola”, kadastra numurs 8862 002 0144, četras daļas.  

Nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 2.daļas pirmā izsole notika 

14.12.2018., uz to nebija pieteicies neviens pretendents. Privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisija (turpmāk – komisija) izsoli atzina par nenotikušu un nolēma izsludināt 

nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 2.daļas otro izsoli. Otrā izsole notika 

01.08.2019., uz to bija pieteikušies divi pretendenti.  

Saskaņā ar Komisijas 01.08.2019. sēdes protokola Nr. 9 3.punktu nekustamo īpašumu 

„Mazirbes speciālā internātskola” 2.daļu par 25,00 € mēnesī bez PVN nosolīja SIA „LEGIT”, 

reģistrācijas numurs 40203210382. 

Nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 2.daļas nomas tiesību izsoles 

noteikumu 22. punkts nosaka, ka Pašvaldības dome apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un 

10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas, attiecīgo informāciju publicē 

tīmekļvietnē www.dundaga.lv. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

Apstiprināt SIA „LEGIT”, reģistrācijas numurs 40203210382 par nekustamā īpašuma 

„Mazirbes speciālā internātskola” 2.daļas nomas tiesību izsoles uzvarētāju par nosolīto cenu 

25,00 € mēnesī bez PVN. 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – 

3 (G.Kristiņš, T.Kaudze, A.Grīvāne) 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu, lēmums nav pieņemts. 

 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 3.daļas nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmums Nr.227 “Par nekustamā 

īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai”. 

2. Dundagas novada pašvaldības domes 24.05.2019. sēdes lēmums Nr. 131 „Par 

grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmumā Nr. 227 “Par 

nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai””.  

3. Nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 3.daļas nomas tiesību izsoles 

noteikumu 22. punkts. 

4. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

01.08.2019. sēdes protokola Nr.9 4. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 3.daļas nomas tiesību izsoles 

rezultātus. 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) domes 28.09.2018.sēdes 

lēmumu Nr. 227 “Par nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai” 

(turpmāk – lēmums Nr.227) nolemts nodot nomai nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā 

internātskola”, kadastra numurs 8862 002 0144, četras daļas.  

Nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 3.daļas pirmā izsole notika 

14.12.2018., uz to nebija pieteicies neviens pretendents. Privatizācijas, atsavināšanas un 

http://www.dundaga.lv/
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iznomāšanas komisija (turpmāk – komisija) izsoli atzina par nenotikušu un nolēma izsludināt 

nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 3.daļas otro izsoli. Otrā izsole notika 

01.08.2019., uz to bija pieteikušies divi pretendenti.  

Saskaņā ar Komisijas 01.08.2019. sēdes protokola Nr. 9 4.punktu nekustamo īpašumu 

„Mazirbes speciālā internātskola” 3.daļu par 50,00 € mēnesī bez PVN nosolīja SIA „LEGIT”, 

reģistrācijas numurs 40203210382. 

Nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 3.daļas nomas tiesību izsoles 

noteikumu 22. punkts nosaka, ka Pašvaldības dome apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un 

10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas, attiecīgo informāciju publicē 

tīmekļvietnē www.dundaga.lv. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

Apstiprināt SIA „LEGIT”, reģistrācijas numurs 40203210382 par nekustamā īpašuma 

„Mazirbes speciālā internātskola” 3.daļas nomas tiesību izsoles uzvarētāju par nosolīto cenu 

50,00 € mēnesī bez PVN. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – 

3 (G.Kristiņš, T.Kaudze, A.Grīvāne) 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu, lēmums nav pieņemts. 

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 4.daļas nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmums Nr.227 “Par nekustamā 

īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai”. 

2. Dundagas novada pašvaldības domes 24.05.2019. sēdes lēmums Nr. 131 „Par 

grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmumā Nr. 227 “Par 

nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai””.  

3. Nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 4.daļas nomas tiesību izsoles 

noteikumu 22. punkts. 

4. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

01.08.2019. sēdes protokola Nr.9 5. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 4.daļas nomas tiesību izsoles 

rezultātus. 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) domes 28.09.2018.sēdes 

lēmumu Nr. 227 “Par nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai” 

(turpmāk – lēmums Nr.227) nolemts nodot nomai nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā 

internātskola”, kadastra numurs 8862 002 0144, četras daļas.  

Nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 4.daļas pirmā izsole notika 

14.12.2018., uz to nebija pieteicies neviens pretendents. Privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisija (turpmāk – komisija) izsoli atzina par nenotikušu un nolēma izsludināt 

nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 4.daļas otro izsoli. Otrā izsole notika 

01.08.2019., uz to bija pieteikušies divi pretendenti.  

http://www.dundaga.lv/
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Saskaņā ar Komisijas 01.08.2019. sēdes protokola Nr. 9 5.punktu nekustamo īpašumu 

„Mazirbes speciālā internātskola” 4.daļu par 20,00 € mēnesī bez PVN nosolīja SIA „LEGIT”, 

reģistrācijas numurs 40203210382. 

Nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 4.daļas nomas tiesību izsoles 

noteikumu 22. punkts nosaka, ka Pašvaldības dome apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un 

10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas, attiecīgo informāciju publicē 

tīmekļvietnē www.dundaga.lv. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

Apstiprināt SIA „LEGIT”, reģistrācijas numurs 40203210382 par nekustamā īpašuma 

„Mazirbes speciālā internātskola” 4.daļas nomas tiesību izsoles uzvarētāju par nosolīto cenu 

20,00 € mēnesī bez PVN. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – 

3 (G.Kristiņš, T.Kaudze, A.Grīvāne) 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu, lēmums nav pieņemts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 2 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. sēdes lēmums Nr. 92 „Par nekustamā 

īpašuma „Skolotāju māja 2” 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 dzīvokļa īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā ir dzīvokļa īpašums 

„Skolotāju māja 2” - 2 ar kadastra numuru 8862 900 0272, kadastra apzīmējumu 8862 002 

0144 004 002, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 54,30 m
2
  un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošajām 543/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes. Tas atrodas Mazirbē, 

Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī „Skolotāju māja 2” – 2). 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 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 

http://www.dundaga.lv/
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nodrošināšanai. Savukārt 3. panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas 

pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

Ar Pašvaldības domes 27.04.2018. lēmumu nr. 92 „Par nekustamā īpašuma „Skolotāju māja 

2” atsavināšanas uzsākšanu”, nolemts uzsākt nekustamā īpašuma „Skolotāju māja 2” ar  

kadastra numuru 8862 002 0225 atsavināšanas procesu pa dzīvokļu īpašumiem. 

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. 

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. 

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. 

Dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 2 atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības 

uzskaites datiem ir 3286,48 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 2 atsavināšanas cena ņemot vērā novērtējumu un 

papildizmaksas būtu 6809.30 €. To veido: 

1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Latio”, reģistrācijas nr. 41703000843, 

23.08.2018. sagatavotais dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 2 vērtējums – tā noteiktā tirgus 

vērtība ir 6700,00 EUR; 

2) novērtēšanas izmaksas – 26,89 EUR; 

3) lietošanas mērķa maiņa – 8,33 EUR; 

4) inventarizācijas aktualizācija – 12,61 EUR; 

5) inventarizācija – 45,00 EUR, 

6) sadalīšana dzīvokļu īpašumos – 2,24 EUR; 

7) ierakstīšana zemesgrāmatā – 14,23 EUR. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.233: 

1. Atsavināt mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” - 2 ar kadastra numuru 

8862 900 0272, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 54,30 m
2
  un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošajām 543/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, par 

nosacīto cenu 6810,00 €. 

2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai. 
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Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

14. 

Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 18 atsavināšanu  

un nosacītās cenas noteikšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. sēdes lēmums Nr. 92 „Par nekustamā 

īpašuma „Skolotāju māja 2” 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 dzīvokļa īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā ir dzīvokļa īpašums 

„Skolotāju māja 2” - 18 ar kadastra numuru 8862 900 0288, kadastra apzīmējumu 8862 002 

0144 004 018, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 70,60 m
2
  un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošajām 706/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes. Tas atrodas Mazirbē, 

Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī „Skolotāju māja 2” – 18). 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 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 27.04.2018. lēmumu nr. 92 „Par nekustamā īpašuma „Skolotāju māja 

2” atsavināšanas uzsākšanu”, nolemts uzsākt nekustamā īpašuma „Skolotāju māja 2” ar  

kadastra numuru 8862 002 0225 atsavināšanas procesu pa dzīvokļu īpašumiem. 

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. 

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 
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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. 

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. 

Dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 18 atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības 

uzskaites datiem ir 4272,94 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 18 atsavināšanas cena ņemot vērā novērtējumu un 

papildizmaksas būtu 9109.30 €. To veido: 

1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Latio”, reģistrācijas nr. 41703000843, 

23.08.2018. sagatavotais dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 18 vērtējums – tā noteiktā 

patiesā vērtība ir 9000,00 EUR; 

2) novērtēšanas izmaksas – 26,89 EUR; 

3) lietošanas mērķa maiņa – 8,33 EUR; 

4) inventarizācijas aktualizācija – 12,61 EUR; 

5) inventarizācija – 45,00 EUR, 

6) sadalīšana dzīvokļu īpašumos – 2,24 EUR; 

7) ierakstīšana zemesgrāmatā – 14,23 EUR. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.234: 

1. Atsavināt mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” - 18 ar kadastra numuru 

8862 900 0288, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 70,60 m
2
  un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošajām 706/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, par 

nosacīto cenu 9110,00 €. 

2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

15.  

Par finanšu līdzekļu pārdalīšanu remontdarbiem Dundagas vidusskolā 

Ziņo I.Ralle; A.Felts 

Pamats 

1. Likums „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļa. 

2. Ministru kabineta noteikumi Nr 610 Higiēnas prasības izglītības iestādēs.  

3. 2018.gada novembrī SIA Sanmeistars izstrādātais projekts par ventilācijas sistēmas 

neatbilstību novēršanu Dundagas vidusskolas ķīmijas kabinetā un garderobē. 

 

Mērķis 

  Sakārtot skolas ēkas telpas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

 Izvērtējums 
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      2018.gadā, veicot ķīmijas kabinetā nepieciešamo darbu izpēti, tika apsekota arī skolas 

garderobe un sagatavots projekts nepietiekamās ventilācijas problēmu novēršanai ķīmijas 

kabinetā un garderobēs. Remontdarbu tāme ķīmijas kabinetam ir iekļauti skolas budžetā un 

darbi ir ieplānoti skolēnu rudens brīvlaikā. Šobrīd ir noslēdzies iepirkums sporta zāles grīdas 

remontam, ir zināms, par kādu summu firma ir apņēmusies veikt šos darbus – 6245 EUR (ar 

PVN). No ietaupītajiem līdzekļiem būtu iespējams savest kārtībā arī skolas garderobi. Arī šie 

darbi tiktu paveikti rudens brīvlaikā.   

Pielikumā: tāme 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.235: 

1. Piešķirt finansējumu skolas garderobes piespiedu ventilācijas sistēmas ierīkošanai 

EUR 2330 (ar PVN) (izdevumu kods 2244). 

2. Piešķirt finansējumu Dundagas vidusskolas ēkas jumta seguma maiņas projekta 

dokumentācijas izstrādei EUR 1646 (ar PVN) (izdevumu kods 2244). 

 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskolai 

 

 

16.  

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

Ziņo I.Ralle; A.Felts 

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 

Novērst dāvinājuma (ziedojuma) izšķērdēšanu un/vai nelietderīgu izmantošanu. 

 

Izvērtējums 

2019.gada 5.augustā Dundagas novada pašvaldības AS Swedbank norēķinu kontā 

LV30HABA0551004542181 fiziska persona (Vārds, uzvārds) ir veicis brīvprātīgu ziedojumu 

un ieskaitījis pašvaldības kontā EUR 300 (trīs simti eiro un 00 centi), ar norādi  - teicams 

pašvaldības policijas darbs līvu svētkos. 

Ziedotājs  nebija norādījis konkrētu ziedojuma izlietošanas mērķi.   Tā kā ziedojums ir saņemts 

pateicoties pašvaldības policistu darbam, tad ir priekšlikums no pašvaldības policijas vadītāja 

Jāņa Skujiņa, ka saņemto ziedojumu būtu ieteicams izlietot, jaunu riepu iegādei pašvaldības 

policijas automašīnai Peugeot Partner, valsts nr.ES 855.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.236: 

Pieņemt ziedojumu un atļaut izlietot jaunu riepu iegādei pašvaldības policijas automašīnai 

Peugeot Partner, valsts nr.ES 855.  
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Lēmums nododams izpildei: pašvaldības policijas vadītājam J.Skujiņam 

 

 

17.  

Par dotācijas piešķiršanu SIA “Dundagas veselības centrs” 

Ziņo I.Ralle un A.Vagenmeistere; A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas Agitas Vagenmeisteres 

iesniegums 20.09.2019. 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts, 21.panta pirmās daļas 

23.punkts, 77.panta otrā daļa;  

3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta 

pirmā daļa. 

 

Mērķis 

Rentgenogrāfijas pakalpojuma nodrošināšana Dundagas veselības centrā. 

 

Izvērtējums 

Rentgenogrāfijas iekārta ir SIA „Dundagas veselības centrs” īpašums, ar kuru tiek nodrošināts 

rentgenogrāfijas pakalpojums Dundagas veselības centrā, novada iedzīvotājiem. 

SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja Agita Vagenmeistere iesniegumā 

informē, ka Dundagas veselības centrā šobrīd nav iespējams nodrošināt rentgenogrāfijas 

pakalpojumu, jo sabojājusies mikroshēma AGFA CR0-X fosforplašu digitālajam nolasītājam, 

bez šīs iekārtas nav iespējama rentgena kabineta darbība, jo nav iespējama uzņēmuma (bildes) 

aprakstīšana. Sākas vīrusu sezona, kā arī rentgens nepieciešams kaulu, skriemeļu uzņēmumu 

veikšanai. 

Ir veikta cenu aptauju un noskaidrots, ka SIA Amerilat MD piedāvā atjaunot iekārtu par 3146 

EUR. 

 Valdes priekšsēdētāja lūdz pašvaldībai rast iespēju, lai finansiāli palīdzētu nodrošināt 

rentgenogrāfijas aparāta remontu. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā daļa 

nosaka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu 

turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu 

turētāja pārstāvis). Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa nosaka, ka dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.237: 

Piešķirt vienreizēju dotāciju SIA „Dundagas veselības centrs” Reģ.Nr.51203036041, 

mikroshēmas AGFA CR0-X fosforplašu digitālā nolasītāja remontam EUR 3146 apmērā, no 

plānotā budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām. 

 

Lēmumu projekts nosūtāms: centrālā grāmatvedība, SIA “Dundagas veselības centrs” 

 

 

18.  

Par medību tiesībām 

A.Felts 

Pamats 
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1. Dundagas novada pašvaldības 28.11.2013. noteikumi „Medību tiesību piešķiršanas 

noteikumi”. 

2. Medību likuma 1. panta 9
1
. punkts. 

 

Mērķis 

Medību tiesību piešķiršana pašvaldības īpašumā esošu zemes gabalu medību platībās. 

 

Izvērtējums 

Saskaņa ar Medību likuma 1. panta 9
1
. punktu medību tiesību īpašnieks ir zemes īpašnieks 

vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību 

platības. 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir medību tiesību īpašnieks 

nekustamos īpašumos: 

1) „Bišķi” ar kadastra numuru 8850 015 0127, kas sastāv no 16,60 ha lielas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0127, atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā; 

2) „Kraujenieki” ar kadastra numuru 8850 014 0035, kas sastāv no 24,42 ha lielas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0035, atrodas Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā.  

Pašvaldības 28.11.2013.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 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.238: 

1. Nodot medību tiesības nekustamos īpašumos: 

 

Īpašuma 

nosaukums 

Kadastra numurs Kadastra 

apzīmējums 

Platība, 

 ha 

Statuss 

„Bišķi” 8850 015 0127 8850 015 0127 16,60 Pašvaldības īpašums 

„Kraujenieki” 8850 014 0035 8850 014 0035 24,42 Pašvaldības īpašums 

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

komisijai. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

19.  

Par apbūves tiesību (Vecpeļauši) 

A.Felts 

Pamats 

1. 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”. 

2. Civillikuma 1129.
2
 pants.  

3. Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” 23.punkta 1.1.apakšpunkts.  
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4. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību 

noteikumi” 5., 76., 77.punkts. 

5. “Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

nolikums” (apstiprināts ar Dundagas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.98 (prot. 

Nr.4., 6.§.)).  

6. SIA “Interbaltija” īpašuma novērtējums (07.06.2019.). 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) īpašumā atrodas nekustamais 

īpašums “Vecpeļauši” ar kadastra Nr.8850 020 0121, kas sastāv no 6,49 ha lielas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121 (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums 

“Vecpeļauši”). 

27.06.2019. Dundagas novada domes sēdē (protokols Nr.7) tika izskatīts jautājums par 

apbūves tiesības piešķiršanu, taču lēmums netika pieņemts, jo pašvaldībā bija saņemta 66 

iedzīvotāju parakstīta vēstule ar lūgumu apturēt apbūves tiesību piešķiršanu, izsakot bažas par 

elektromagnētiskā starojuma ietekmi uz apkārtnē dzīvojošo iedzīvotāju veselību.  

Lai gūtu pilnīgu informāciju, 24.08.2019. pl.11.00 Dundagā, Pils zālē tiek organizēta 

atkārtota publiskā apspriešana projektam “Radiotorņa būvniecība Dundagā”. Akciju 

sabiedrības  “Latvenergo” pārstāvis bija sagatavojis informāciju, lai Dundagas novada 

iedzīvotāji gūtu izpratni par  plānoto darbību un iespējamo būves ietekmi uz iedzīvotāju 

veselību. Sanāksmē piedalījās trīs iedzīvotāji. 

Plānotais radiotornis nepieciešams A/S “Latvenergo” telemehānikas tīkla palielināšanai, 

modernizācijai, jaunu A/S “Sadales tīkls” objektu (transformatoru, jaudas slēdžu) pieslēgšanai 

Dundagas apkārtnē, kas ļautu tos attālināti vadīt. Tornī plānots izvietot 2 antenas Sadales tīkla 

radio tīkla vajadzībām un vienu Augstsprieguma tīkla radio sakaru vajadzībām. 

Uzbūvējot torni, samazināsies elektroenerģijas atslēgumu laiki, jo varēs operatīvāk pārslēgt 

bojātās elektrolīnijas; sadales tīkla dispečeri varēs operatīvāk risināt klientu pieslēgumu 

problēmas un elektrības kvalitātes jautājums Dundagas novadā līdz pat Kolkai, kā arī 

uzlabosies rāciju sakaru kvalitāte Augstsprieguma tīkla darbiniekiem apkalpojot jauno 330kV 

un 110kV līniju Kurzemes lokā.  

Izdalot nekustamā īpašumā “Vecpeļauši” daļu aptuveni 120 m² platībā (turpmāk tekstā – 

plānotā zemes vienības daļa), par to būtu piešķirama apbūves tiesība. 

Dundagas novada dome 22.03.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr.68. “Par nekustamā īpašuma 

zemes vienības daļām” (protokols Nr.3), kur  ir izveidota zemes vienības daļa nomai un ir 

noteikts nekustamā īpašuma  lietošanas mērķis “Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 

līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve”, (NĪLM 

kods 1201). 

Civillikuma 1129.2 pants nosaka, ka piešķirot apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz 

kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par 

desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība 

piešķirta par atlīdzību. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi” 23.punkta 1.1.apakšpunktu,  lai zemes vienības daļu reģistrētu 

Kadastra informācijas sistēmā, iesniegumam pievieno grafisko pielikumu – zemes robežu plāna 

kopiju vai citu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa, vai zemes vienības 

daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus. 

Lai nekustamā īpašuma “Vecpeļauši” zemes vienības daļas apbūves tiesību varētu nodot 

citai personai, nepieciešams sagatavot kadastrālās uzmērīšanas dokumentus. 
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Saskaņā ar SIA “Interbaltija” īpašuma novērtējumu, visvairāk iespējamā maksa par apbūves 

tiesību zemes gabala daļā, 2019.gada 29.maijā ir aprēķināta 500,00 EUR gadā (bez PVN). 

Saskaņā ar MK noteikumi Nr.350 76.punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala apbūves 

tiesības piešķiršanu pieņem publiskas personas institūcija, kuras valdījumā ir attiecīgais 

neapbūvētais zemesgabals. Lēmumā par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu 

var noteikt, ka neapbūvētā zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanas procedūru veic attiecīgā 

neapbūvētā zemesgabala pārvaldītājs. 

Saskaņā ar “Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas nolikuma” (apstiprināts ar Dundagas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.98 

(prot. Nr.4., 6.§.)), 1.punktu, Pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisija ir Pašvaldības domes izveidota komisija, kuras mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu 

Dundagas novada pašvaldības mantas privatizāciju, atsavināšanu un iznomāšanu. 

Saskaņā ar MK noteikumi Nr.350 77.punktu neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesīgo 

noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Apbūves tiesības piešķīrējs pieņem lēmumu par 

piemērojamo izsoles veidu, apstiprina publicējamo informāciju par apbūves tiesības objektu, 

nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.239: 

1. Apbūves tiesīgajam nodot apbūves tiesību par zemes vienības daļu 120 m
2
 platībā 

(pielikums) nekustamā īpašuma “Vecpeļauši” ar kadastra Nr. 8850 020 0121 zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121. 

2. Apbūves tiesīgo noskaidrot rakstiskā izsolē, nosakot ka: 

2.1. apbūves tiesīgais apmaksā zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas 

dokumentu izgatavošanu, 

2.2. piekļuvei apbūves tiesīgais izmanto esošu servitūta ceļu,  

2.3. apbūves tiesības termiņš ir uz 30 (trīsdesmit) gadiem, 

2.4. beidzoties apbūves tiesību līgumam, nomnieks atbrīvo zemes gabalu no 

nedzīvojamām ēkām un inženierbūvēm. 

3. Noteikt nekustamā īpašuma “Vecpeļauši” ar kadastra Nr. 8850 020 0121 zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121 zemes vienības daļas 120 m
2
 platībā 

izsoles sākuma apbūves tiesības maksu 500,00 EUR gadā (bez PVN). 

4. Apbūves tiesību piešķiršanas procesu organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijai. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). 

  

Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai, Attīstības 

un plānošanas nodaļai. 

 

 

20.  

Par bāzes stacijas ierīkošanu Kolkā 

Ziņo M.Blūma; A.Felts, G.Kristiņš 

Pamats 

1. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 26.06.2019. iesniegums Nr.486/7/1-11. 

2. Ģeotelpiskās informācijas likuma 4. panta otro daļa. 

3. Likums “Par pašvaldībām” 21.pants. 

4. Dundagas novada domes 27.06.2019. sēdes lēmums Nr.153 “Par telpu nomas maksu 

Kolkas pamatskolā”. 
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Mērķis 

Pieņemt lēmumu par valsts nozīmes objekts Latvijas Pozicionēšanas sistēmas bāzes sistēmas 

ievietošanu Kolkas pamatskolā.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) 26.06.2019. iesniegumu Nr.486/7/1-11, kas 

reģistrēts Pašvaldībā 27.06.2019. ar Nr.DD-3-31.2/19/590, kurā lūgts atļaut ierīkot bāzes 

staciju Kolkas pamatskolas ēkā.  

Aģentūra informē, ka tā saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 4. panta otro daļu ir 

Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā 

ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā. Tā iegūst, sagatavo un atjaunina 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 12. panta piektajā daļā, 17. panta trešajā daļā un 18. 

panta otrajā daļā minētos ģeodēziskos un kartogrāfiskos pamatdatus civilajām un militārajām 

vajadzībām. Aģentūra veic pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas  “Latvijas 

Pozicionēšanas sistēma” (turpmāk – LatPos) modernizāciju. LatPos bāzes staciju sistēmu 

izmanto ģeodēzijā, mērniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs.  

Veicot apsekošanu 18.06.2019., Aģentūra konstatējusi, ka Kolkas pamatskolas ēka ir 

piemērota bāzes stacijas ierīkošanai. Apsekošana LatPos bāzes stacijas ierīkošanai tika veikta 

Kolkas pagasta pārvaldes ēkā, Kolkas pamatskolā, Kolkas tautas namā un īpašumā “Jūras 

Pērles”. Kolkas pamatskola ir augstākā ēka, un koki nenosedz horizontu, nepasliktinot satelītu 

raidīto signālu uztveršanu, kā arī ir iespējams izvietot seifu bēniņos, pasargājot to no 

laikapstākļu ietekmes. Interneta pieslēgumu nodrošinās TET, ievelkot atsevišķu līniju, 

nepieslēdzoties skolā jau esošajam tīklam, tādā veidā neradot papildus slodzi. Elektroenerģijas 

maksimālās izmaksas vienā mēnesī sastādīs vidēji 3 EUR, kas tiek iekļauta nomas maksā.  

Aģentūra atzīmē, ka bāzes stacijas antena nepārraida un neizstaro iedzīvotāju veselību 

apdraudošu starojumu, tā tikai uztver dažādu frekvenču radio viļņus. 

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Kolkas pamatskola” kadastra Nr.8862 007 0234 sastāvā 

ir būve – skola ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0234 001 (turpmāk – Kolkas pamatskola). 

Pirms tehniskās dokumentācijas iesniegšanas pašvaldībā nav precīzi nosakāms LatPos bāzes 

stacijas un  inženierkomunikāciju atrašanās vieta un apjoms. 

Ar pašvaldības domes 27.06.2019. sēdes lēmuma Nr.153 “Par telpu nomas maksu Kolkas 

pamatskolā”, 1.punktu Kolkas pamatskolā noteikta telpu nomas maksa, neieskaitot PVN 21 %, 

visām telpām par 1 m
2
 -  3,50 EUR/ mēnesī. 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.pantu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.240: 

Iznomāt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai, reģistrācijas numurs 90002065000, 

nedzīvojamo telpu (daļu no jumta konstrukcijas, skursteņa, bēniņu) nekustamā īpašumā 

„Kolkas pamatskola” kadastra Nr.8862 007 0234 būvē – Kolkas pamatskola ar kadastra 

apzīmējumu 8862 007 0234 001, noslēdzot nomas līgumu un ietverot šādus nosacījumus: 

1. nomas maksa  40,00  EUR/mēnesī (neieskaitot PVN) 

2. nomas termiņš – 5 gadi  

3. atbildīgā persona par nomas līguma saistību izpildi no Pašvaldības puses Kolkas 

pārvaldes vadītājs. 

 

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: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai info@lgia.gov.lv 
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Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

21.  

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 24.01.2013. saistošie noteikumi Nr.2 „Par zemesgabalu nomas 

maksas apmēru”. 

2. Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas 25.03.2019. vēstule 1-132/2580. 

3. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta piekto daļa. 

4. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 31.punkts, 29.2. un 30.2. apakšpunkts. 

5. Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa. 

 

Mērķis 

Noteikt kārtību kādā tiek aprēķināta nomas maksa par neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, 

kas tiek nodots nomai personisko palīgsaimniecību vajadzībām (dāzeņkopība, dārzkopība, tai 

skaitā sakņu dārzi un ģimenes dārzi), un nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic 

saimniecisko darbību.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) saņēmusi Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - ministrija) 25.03.2019. vēstuli 1-132/2580, kas 

reģistrēta pašvaldībā 25.03.2019. ar Nr. DD-3-31.2/19/248, kurā ministrija  prasa nodrošināt 

kontroli pār saistošo noteikumu spēkā esamību un lūdz pārskatīt, piemēram, saistošos 

noteikumus, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 

“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu. Papildus ministrija savā vēstulē ir 

norādījusi uz Tieslietu ministrijas sniegto viedokli par saistošo noteikumu spēkā esamību, ka 

saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta piekto daļu gadījumā, 

ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību 

norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais 

normatīvais akts vai tā daļa. Minētā norma attiecināma ne tikai uz Ministru kabineta 

noteikumiem, bet arī uz citu deleģētās likumdošanas kārtībā izdoto normatīvo aktu juridisko 

spēku, tai skaitā uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem. Tādejādi secināms, ka uz pašvaldību 

saistošo noteikumu spēka zaudēšanas kārtību ir attiecināmi tādi paši principi kā uz Ministru 

kabineta noteikumiem. 

19.06.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350), kas stājas spēkā ar 

01.07.2018., nosaka jaunas prasības, tādēļ ir jāpārskata Dundagas novada domes 24.01.2013. 

saistošie noteikumi Nr.2 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru”. 

MK noteikumu Nr.350 31.punkts nosaka, ka pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir 

tiesības noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā 

minēts šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā. 

MK noteikumu Nr.350 30.2. apakšpunkts nosaka, ka šo noteikumu 29.2. apakšpunktā 

minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības 

(nepiemērojot šo noteikumu 5. punktu), bet savukārt 29.2. apakšpunkts definē, ka neapbūvēts 

zemesgabals ir zemesgabals, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar 

nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai 

samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā 

komercdarbības atbalsts. 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1018469
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1014858
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu Dome var pieņemt saistošos 

noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.241: 

1. Atzīt par spēku zaudējušus Dundagas novada domes 24.01.2013. saistošos noteikumus 

Nr.2 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru”. 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (saistošie noteikumi pielikumā). 

3. Noteikt, ka  stājas spēkā no 2020.gada 01.janvāra. 

 

 

Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

22.  

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.23 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā” 

A.Felts 

Pamatojums 

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 08.08.2019. Nr.1-132/7562 atbildes 

vēstule  

2. 2019.gada 24.maija pieņemtie saistošie noteikumi Nr.9 “Grozījumi Dundagas novada 

pašvaldības 2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Dundagas novadā”” 

3.Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punkts 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījumi Dundagas 

novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā”” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.9). 

2019.gada 27.maijā saistošie noteikumi tika nosūtīti izskatīšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – ministrija) atzinuma sniegšanai.  

2019.gada 8.augustā Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi ministrijas atzinumu ar 

iebildumiem un priekšlikumiem par saistošajiem noteikumiem Nr.9.  

Ministrijas priekšlikumi un ieteikumi:  

Iesakām izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā: “6. Dundagas novada pašvaldības 

atkritumu radītājiem un valdītājiem, fiziskām un juridiskām personām ir pienākums iesaistīties 

pašvaldības noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, to iesaisti apliecina ar atkritumu 

apsaimniekotāju, kurš tiek izvēlēts saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantā 

noteikto kārtību, noslēgts līgums.”  

(6. Sadzīves atkritumu savākšanu nodrošina viens atkritumu apsaimniekotājs, saskaņā 

ar noslēgto apsaimniekošanas līgumu un normatīvajiem aktiem. Tā pienākums ir 

noslēgt līgumu ar fiziskām  un juridiskām personām.”) 

Norādām, ka atkritumu apsaimniekošanas sistēma Dundagas novadā jau ir aprakstīta visā šo 

saistošo noteikumu tekstā, tādēļ iesakām izvērtēt 7.
1
punkta un tā apakšpunktu nepieciešamību, 

jo iekļautā informācija dublē citus šo saistošo noteikumu punktus un to informāciju. Ja tiek 

nolemts 7.
1
punktu tomēr saglabāt, tad lūdzam 7.

1
punktā vārdu “savākšanas” aizstāt ar vārdu 

“apsaimniekošanas”, 1.apakšpunktā vārdus “savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 
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un uzglabāšanu” aizstāt ar vārdu “apsaimniekošanu” un 4.apakšpunktā  vārdkopu “atbilstoši 

noteikumiem” aizstāt ar vārdkopu “atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem”. 

“ 7
1
. Atkritumu savākšanas sistēmu Dundagas novada administratīvajā teritorijā veido: 

 Noslēgtais līgums starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic sadzīves 

atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu novada 

administratīvajā teritorijā; 

 Atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves vai 

sadzīves un dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu; 

 Atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu savākšanas punktos vai 

laukumos, ko veic atkritumu sākotnējais radītājs, sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā 

arī atkritumu dalītā savākšana), sadzīves atkritumu pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana, 

uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai 

atkārtotai izmantošanai, apglabāšana sadzīves atkritumu poligonā; 

 Citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde, atbilstoši noteikumiem un 

atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem” 
3.Iesakām izteikt saistošo noteikumu 20.punktu šādā redakcijā:  

“20. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs: 

20.1.iesaistās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām; 

20.2.slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu 

daudzumu (apjomu);  

20.3.nodrošina, lai atkritumi netiktu uzkrāti ārpus atkritumu konteineriem; 

20.4.saskaņo ar pašvaldību atkritumu konteineru novietošanas vietas un dizainu, ja tie ir 

attiecīgās personas īpašums un atrodas publiski redzamās vietās; 

20.5.iesaistās dalītā sadzīves atkritumu sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 

atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam; 

20.6.pieprasa atkritumu apsaimniekotājam vai pats nodrošina atkritumu savākšanai 

nepieciešamo konteineru skaitu, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu un konteineru 

iztukšošanas biežumu; 

20.7.uztur īpašumā vai valdījumā esošos konteinerus lietošanas kārtībā, nodrošina 

konteineru lietošanas atbilstību atkritumu apsaimniekotāja prasībām, kas noteiktas 

līgumā par atkritumu apsaimniekošanu; 

20.8.nodrošina citu atkritumu veidu (piemēram, lielu izmēru atkritumu, būvniecības 

atkritumu, mēbeļu, matraču, liela izmēra sadzīves tehnikas, mājsaimniecības priekšmetu, 

iepakojumu u.tml.) nogādāšanu uz šķiroto atkritumu laukumiem, pārstrādes vietām vai 

sadzīves atkritumu poligoniem ar savu transportlīdzekli vai izmantojot atkritumu 

apsaimniekotāja pakalpojumus par atsevišķu samaksu.”. 

“20. Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs Dundagas novada 

administratīvajā teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no īpašuma 

vai valdījumā esošās teritorijas, piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un sedz izmaksas 

par atkritumu apsaimniekošanu. Atkritumu izvešana privātpersonām un juridiskām 

personām jāparedz ne retāk kā vienu reizi mēnesī.” 

4. Lūdzam saistošo noteikumu 43.2.apakšpunktā un arī attiecīgi visā saistošo noteikumu tekstā 

lietot vienotu terminoloģiju attiecībā uz jēdzienu “atkritumu konteiners”, aizstājot ar terminu 

“atkritumu konteiners” citus tekstā lietotos apzīmējumus, piemēram, “urnas” vai “tvertne”. 

5. Iesakām saistošo noteikumu 43.2.apakšpunktā nenoteikt konkrētu atkritumu konteinera 

tilpumu, jo mainoties tendencēm un parādoties jaunām iespējām, tilpumi var mainīties. 

Ieteicams lietot apzīmējumu – speciāli marķēts konteiners. 

Papildināt saistošo noteikumu 43.2.apakšpunktu aiz vārda “tvertnes” ar vārdiem “ar 

tilpumu no 120 līdz 1100 litri” 

Ministrija, ievērojot iepriekš minēto, lūdz veikt attiecīgus precizējumus saistošo 

noteikumu tekstā. Ja pašvaldība nepiekrīt ministrijas atzinumam, tad atbilstoši likuma „Par 
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pašvaldībām” 45.pantam pašvaldība savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē 

saistošos noteikumus. Ja šāds lēmums tiks pieņemts, lūdzam informēt ministriju par attiecīgo 

pašvaldības lēmumu. 

Lai saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu būtu tiesiski, nepieciešams ņemt 

vērā Ministrijas ieteikumus un izdarīt izmaiņas 2019.gada 24.maija pieņemtajos saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.23 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā””. Lai to 

realizētu nepieciešams atcelt 24.05.2019 domes lēmumu Nr.141 “Par grozījumiem Dundagas 

novada domes saistošajos noteikumos Nr.23. „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Dundagas novadā””, kuros kuri nav stājušies spēkā. Ir sagatavoti jauni grozījumi saistošajos 

noteikumos, kuros ņemti vērā Ministrijas aizrādījumi un priekšlikumi. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.242: 

1. Atcelt 24.05.2019 domes lēmumu Nr.141 “Par grozījumiem Dundagas novada domes 

saistošajos noteikumos Nr.23. „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā””. 

2. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 

2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Dundagas novadā”” projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: VARAM, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA””, SIA 

“Ziemeļkurzeme” un Kolkas pagasta pārvaldei 

 

 

 

23.  

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants pirmās daļas 

2.punkts. 

2. Valsts kontroles piektās revīzijas departamenta 15.08.2019. vēstule Nr. 11-2.3.1e/897. 

 

Mērķis 

Nodrošināt aktuālu informāciju Dundagas novada pašvaldības saistošajos noteikumos. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība saņēmusi Valsts kontroles piektās revīzijas departamenta 

vēstule 15.08.2019. Nr. 11-2.3.1e/897i, kurā ir konstatētā atšķirīga informāciju par Dundagas 

novada pašvaldības struktūru – Dundagas novada pašvaldības nolikumā 12 iestādes, bet 

2018.gada pārskatam pievienotajā Vadības ziņojumā nosauktas 15 iestādes. 

Lai likvidētu konstatētās atšķirības, ir lemjams jautājums par grozījumiem Dundagas 

novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada 

pašvaldības nolikums”. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt 

pašvaldības nolikumu, bet 24.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības nolikumā 

nosaka pašvaldības administrācijas struktūru. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.243: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”” 

(pievienots pielikumā). 

  

Lēmums nosūtāms: Centrālai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālās administrācijas vadītājai 

 

 

 

24.  

Iekšējo noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba 

samaksu un sociālajām garantijām” apstiprināšana 

A.Felts, A.Grīvāne 

Pamats  

Noteikumi izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

kārtībā, kā arī šobrīd spēkā esošiem iekšējo noteikumu redakciju “Amatpersonu un darbinieku 

darba samaksas noteikumi” un Koplīgumā noteikto sociālo garantiju apjomu. 

 

Mērķis 

 Iekšējie noteikumi (turpmāk arī - noteikumi) nosaka pašvaldības amatpersonu (darbinieku) 

darba samaksas noteikšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek risināti atsevišķi pašvaldības 

darba organizācijas jautājumi. 

 Gadījumos, kad tiesību akti neregulē pašvaldības institūciju amatpersonu (darbinieku) 

atlīdzības noteikšanu, bet tie regulē tiešās valsts pārvaldes institūciju amatpersonu (darbinieku) 

atlīdzības noteikšanu, šie tiesību akti tiek piemēroti analoģiski arī pašvaldības institūciju 

amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanā. 

 

Izmantojot Dundagas novada domē pārbaudīto Koplīguma darbības pieredzi,  

organizējot darbu pašvaldībā, noteikumu  redakcija sagatavota godīgas un taisnīgas atlīdzības 

noteikšanai pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem). 

Šie noteikumi nenosaka atlīdzības noteikšanas kārtību pašvaldības izglītības iestāžu 

vadītājiem un pedagogiem, pašvaldības kapitālsabiedrībām, publiski privātajām 

kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldības vai publiski privātajai 

kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas.  

 Atlīdzība šo noteikumu izpratnē ir darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. 

Darba samaksa šo  noteikumu izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas. 

Sociālās garantijas šo noteikumu izpratnē ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un 

izdevumu segšana.  

 Stājoties spēkā šiem noteikumiem spēku zaudē iepriekšējā kārtība, kuru  regulēja 

Dundagas novada domē pieņemtie noteikumi “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas 

noteikumi” un Koplīgums. 

 

- A.Grīvāne ierosina no noteikumu projekta izslēgt 36.9.punktu- par atvaļinājuma 

pabalstu izpilddirektoram 

- Domes priekšsēdētājs ierosina jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākamo mēnesi lai 

izvērtētu pašvaldības finansiālās iespējas visu projektā paredzēto garantiju apmaksai. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

1. Apstiprināt Noteikumus  “Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) 

darba samaksu un sociālajām garantijām”. 
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2. Uzdot Izpilddirektoram organizēt darbu, lai pašvaldības amatpersonas (darbinieki) tiktu 

iepazīstināti ar pieņemtajiem noteikumiem. 

      3.  Atzīt par spēku zaudējušiem noteikumus “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas 

noteikumi” (2014.gada 18.decembra sēdes lēmums Nr. 297.   (prot. Nr.19., 3.§),  konsolidēti ar 

grozījumiem 16.05.2019. 

 

Tiek ierosināts atlikt jautājuma izskatīšanu uz š.g. oktobri. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, J.Mauriņš), pret-

nav, atturas – 2 (T.Kaudze, A.Grīvāne) 

NOLEMJ: 

Atlikt lēmuma “Iekšējo noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) 

darba samaksu un sociālajām garantijām” apstiprināšana” izskatīšanu komiteju un domes sēdēs 

oktobrī. 

 

 

25.  

Iekšējo noteikumu “Noteikumi par publisko iepirkumu organizēšanas kārtību Dundagas 

novada pašvaldībā” apstiprināšana 

A.Felts, A.Grīvāne 

Pamats  

 Noteikumi izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta prasībām, likuma 

„Par pašvaldībām” kārtībā un ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības. 

 

Mērķis 

Noteikumu mērķis ir nodrošināt vienotu preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu 

(turpmāk – Iepirkumu) organizēšanu Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) un 

pašvaldības iestādēs, ar mērķi optimizēt finanšu līdzekļu izlietošanas pārskatāmību un 

lietderīgu izlietošanu, tai skaitā, nodrošinot publiski pieejamu informāciju par iepirkumiem, 

kuriem nav piemērojamas Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos 

noteiktās iepirkumu procedūras.  

 

Izvērtējums 

Noteikumi sagatavoti, izvērtējot Pašvaldības iepirkuma procesa posmus, kā arī 

iepirkuma plānošanas tehniskās specifikācijas izstrādi un tirgus izpētes veikšanu. Noteikumi 

izvērtē un uzdod par Iepirkumiem atbildīgam darbiniekam veikt konkrētas darbības Iepirkumu 

plānošanā, rīkošanā un līgumu slēgšanā. Noteikumu sagatavošanā izvērtēta Publisko iepirkumu 

likuma piemērošana. 

 

 

  

Sagatavotais lēmuma projekts: 

 Apstiprināt Noteikumus “Par publisko iepirkumu organizēšanas kārtību Dundagas 

novada pašvaldībā”. 

Uzdot Izpilddirektoram organizēt darbu par pieņemtā lēmuma izpildi. 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina atgriezt jautājuma izskatīšanu rūpīgākai izvērtēšanai un 

iekļauto normu pretrunu novēršanai. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 
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NOLEMJ: 

Atlikt lēmuma “Iekšējo noteikumu “Noteikumi par publisko iepirkumu organizēšanas kārtība 

Dundagas novada pašvaldībā” apstiprināšana” izskatīšanu komiteju un domes sēdēs oktobrī. 

 

 

26.  

Par Nolikumu “Projektu ieviešanas risku analīze” 

A.Felts 

Pamats  

Latvijas Republikas Valsts kontroles (turpmāk – Valsts kontrole) 2019. gada 29.augusta 

revīzijas ziņojums - “Ja dod, tad ņem” jeb pašvaldību prakse, aizņemoties finansējumu un 

plānojot infrastruktūras attīstību. Likumības un lietderības revīzija “Pašvaldību infrastruktūras 

objektu un projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība racionālas finanšu 

līdzekļu izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem”. 

 

 

Mērķis 

Ieviest Dundagas novada pašvaldībā Projektu ieviešanas risku analīzi. Nozīmīgu vietu 

veiksmīga projekta īstenošanā ieņem projekta risku analīze. Projekta riski ir neparedzētas 

situācijas vai notikumi, kas var negatīvi ietekmēt projekta vai tā atsevišķu elementu izpildi un 

kavēt projekta kopējo mērķu sasniegšanu. Analīze palīdz apzināt, paredzēt un potenciāli 

novērst projekta riskus. 

 

Izvērtējums 

Valsts kontrole 2019. gada 29. augustā nāca klajā ar revīzijas ziņojumu: “Ja dod, tad ņem” jeb 

pašvaldību prakse, aizņemoties finansējumu un plānojot infrastruktūras attīstību. 

Šajā ziņojumā tika iekļauta arī Dundagas novada pašvaldība ar infrastruktūras projektiem, kurā 

tiek norādīts par projektu risku nepilnīgu apzināšanu, novēršanu/mazināšanu un riska vadību.  

Projekta riski ir neparedzēti faktori, kas var negatīvi ietekmēt projekta vai tā atsevišķu 

elementu izpildi un kavēt kopējo mērķu sasniegšanu. Nosakot veidu, kā tiek veikta projekta 

ieviešanas risku analīze, tiks uzlabota risku apzināšana jau projekta izstrādes stadijā, kas 

uzlabotu projektu ieviešanu, realizāciju un paredzēto mērķu sasniegšanu.  

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, A.Grīvāne, T.Kaudze, 

J.Mauriņš), pret-nav, atturas – 1 (M.Napskis) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.244: 

Apstiprināt Nolikumu “Projektu ieviešanas risku analīze Dundagas novada pašvaldībā” 

(Pielikumā). 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 

 

27. 

Par „Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites politika” apstiprināšanu 

Ziņo I.Pirvite; A.Felts 

Pamats 

Pamatojoties uz likuma ’’Par grāmatvedību’’ 2., 3.pantu, likuma ’’Par pašvaldībām’’ 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

1.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41., 42 
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Mērķis 

 „Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites politikas” apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības „Grāmatvedības nolikums (politika)” apstiprināts 

03.08.2009. Pēdējie grozījumi veikti 2016.gadā. Ar 2018.gada 31.decembri zaudējuši spēku 

MK noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedību” un MK noteikumi 

Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas noteikumi”. Jaunie normatīvie akti MK noteikumi 

Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” un MK noteikumi Nr.344 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” paredz principiālas izmaiņas saimniecisko darījumu uzskaitei 

un atspoguļošanai grāmatvedībā, tāpēc izstrādāta jauna „Dundagas novada pašvaldības 

grāmatvedības uzskaites politika” 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.245: 

Apstiprināt „Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites politiku” 

 

 

Lēmums nododams izpildei  Dundagas novada pašvaldības grāmatvedībai 

 

 

 

28.  

Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 30.08.2019. iesniegums. 

2. (Vārds, uzvārds) 08.01.2018. iesniegums. 

3. Civillikuma, 1158., 1231., 1151. un 1232. pants. 

4. Likuma “Par autoceļiem” 6.
1
 panta 1., 2. daļa.  

5. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts un otrās daļas 3.punkts. 

 

Mērķis 

Ceļa servitūta tiesības nodibināšana, lai nodrošinātu piekļūšanu nekustamajiem īpašumiem.

  

Izvērtējums 

Dundagā, Dundagas pagastā Dundagas novadā atrodas: 

1. nekustamais īpašums ar nosaukumu „Brīvības iela 1A” kadastra Nr. 8850 020 0529, 

kura sastāvā ir 0,1200 ha liela apbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 

020 0218, atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – 

nekustamais īpašums „Brīvības 1A”). Nekustamā īpašuma “Brīvības 1A” īpašnieks 

saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Dundagas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumu Nr.100000567074 ierakstu ir (Vārds, uzvārds) p.k.xxxxx( 

turpmāk - nekustamā īpašuma „Brīvības 1A” īpašnieks);  

2. nekustamais īpašums ar nosaukumu „Brīvības 1b” kadastra Nr. 8850 020 0427, kura 

sastāvā ir 0,0850 ha liela neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 020 

0427 (turpmāk – nekustamais īpašums „Brīvības 1b”). Nekustamā īpašuma “Brīvības 

1b” īpašnieks saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Dundagas 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.100000068935 ierakstu ir (Vārds, uzvārds) 

p.k.xxxxx (turpmāk - nekustamā īpašuma „Brīvības 1b” īpašnieks); 

3. nekustamais īpašums ar nosaukumu “Brīvības 1a” kadastra Nr. 8850 020 0179, kura 

sastāvā ir 0,8900ha liela apbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 020 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1019309
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0179 (turpmāk – pašvaldības zeme “Brīvības 1a”). Pašvaldības zemes „Brīvības 1a” 

īpašnieks saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Dundagas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumu Nr.100000433697 ierakstu ir Dundagas novada pašvaldība 

(turpmāk – pašvaldība); 

4. nekustamais īpašums ar nosaukumu “Saules iela 16” ar kadastra Nr. 8850 020 0244, 

kura sastāvā ir 1,15ha liela neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 020 

0244 (turpmāk – pašvaldības zeme “Saules 16”). Pašvaldības zemes „Saules 16” 

īpašnieks saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Dundagas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumu Nr.100000188623 ierakstu ir pašvaldība. 

Pašvaldība ir saņēmusi: 

1. nekustamā īpašuma „Brīvības 1A” īpašnieka 30.08.2019. iesniegumu (reģistrēts 

pašvaldībā 30.08.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/661), kurā lūgts nodrošināt tiesisku 

piekļuvi nekustamam īpašumam “Brīvības iela 1A”, slēdzot servitūta līgumu; 

2. nekustamā īpašuma “Brīvības 1b” īpašnieka 08.01.2018. iesniegumu (reģistrēts 

pašvaldībā 08.01.2018. ar Nr. DD-3-26.1/18/62), kurā ir lūgts nodrošināt tiesisku 

piekļuvi nekustamam īpašumam “Brīvības 1b”, slēdzot servitūta līgumu.  

Nekustamiem īpašumiem „Brīvības 1A” un “Brīvības 1b” nav nodrošināta tiesiska piekļuve 

no pašvaldības ceļa vai pa servitūta ceļu.  

Likuma “Par autoceļiem” 6.
1
 panta 1.daļa nosaka, ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš 

ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar 

valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes 

gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna. Savukārt šī likuma ” 6.
1
 panta 2.daļa nosaka, ka 

servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta nodibināšanu 

izskata tiesa. 

Civillikuma 1231. pants nosaka, ka servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar 

līgumu vai testamentu. Savukārt Civillikuma 1232. pants nosaka, ka ar līgumu vai testamentu 

iegūt nekustamam īpašumam par labu servitūtu vai arī viņu ar to apgrūtināt var tikai viņa 

īpašnieks. 

Saskaņā ar Civillikuma 1158.pantu, ja nodibinot ceļa servitūtu nekas nav teikts par ceļa 

platumu, tad braucamam ceļam jābūt vismaz četri ar pusi metrus platam un 1151. pantu, ja 

servitūta izlietošanai vajadzīgs uzturēt un izlabot kalpojošo lietu, tad tas jādara servitūta 

izlietotājam. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punkts, nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības, un tā paša panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka  lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne,  

J.Mauriņš), pret-nav, atturas – 1 (T.Kaudze) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.246: 

1. Nodibināt personālservitūtu nekustamā īpašumā “Brīvības 1a” kadastra Nr. 8850 020 0179 

apbūvētā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0179 nosakot tā platumu 4,5 – 

nr.1, nr.2 un nr.3 (pielikumā grafiskais attēls), nosakot ka: 

1.1. personālservitūts nr.1 un nr.2 ir nodibināts par labu nekustamam īpašumam „Brīvības 

1b”  kadastra Nr. 8850 020 0427; 

1.2. personālservitūts nr.1 un nr.3 ir nodibināts par labu nekustamam īpašumam „Brīvības 

iela 1A” ar kadastra Nr. 8850 020 0529. 

2. Nodibināt personālservitūtu nekustamā īpašumā “Saules iela 16” kadastra Nr. 8850 020 

0244 neapbūvētā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0244 nosakot tā platumu 
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4,5 – nr.4 (pielikumā grafiskais attēls), nosakot ka personālservitūts ir nodibināts par labu 

nekustamam īpašumam „Brīvības iela 1A” ar kadastra Nr. 8850 020 0529. 

3. Slēgt līgumu Par ceļa reālservitūta nodibināšanu nekustamā īpašumā “Brīvības 1a” kadastra 

Nr. 8850 020 0179 ar nekustamā īpašuma „Brīvības 1b”  kadastra Nr. 8850 020 0427 

īpašnieku, nosakot ka:   

3.1. ceļa servitūtu saskaņā ar lēmuma 1.1. apakšpunktu piešķirt bez maksas; 

3.2. ar ceļa servitūta tiesību reģistrēšanu saistītos izdevumus segt servitūta 

izlietotājam; 

3.3. ar ceļa ierīkošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus segt servitūta izlietotājam. 

4. Slēgt līgumu Par ceļa reālservitūta nodibināšanu nekustamā īpašumā “Brīvības 1a” kadastra 

Nr. 8850 020 0179 ar nekustamā īpašuma „Brīvības 1b”  kadastra Nr. 8850 020 0427 

īpašnieku, nosakot ka:   

4.1. ceļa servitūtu saskaņā ar lēmuma 1.2. apakšpunktu piešķirt bez maksas; 

4.2. ar ceļa servitūta tiesību reģistrēšanu saistītos izdevumus segt servitūta izlietotājam; 

4.3. ar ceļa ierīkošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus segt servitūta izlietotājam. 

5. Slēgt līgumu Par ceļa reālservitūta nodibināšanu nekustamā īpašumā Saules iela 16” 

kadastra Nr. 8850 020 0244 ar nekustamā īpašuma „Brīvības 1b”  kadastra Nr. 8850 020 

0427 īpašnieku, nosakot ka:   

5.1. ceļa servitūtu saskaņā ar lēmuma 2. punktu piešķirt bez maksas; 

5.2. ar ceļa servitūta tiesību reģistrēšanu saistītos izdevumus segt servitūta izlietotājam; 

5.3. ar ceļa ierīkošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus segt servitūta izlietotājam. 

6. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai: 

6.1. organizēt lēmuma 1. un 2. punktā noteikto servitūtu uzmērīšanu un zemes robežu plānu 

aktualizāciju; 

6.2. paziņot nekustamā īpašumā “Saules iela 16” kadastra Nr. 8850 020 0244 zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8850 020 0244 zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 

8850 020 0244 8010 nomniekam, par lēmuma 2.punktā nodibināto personālservitūtu;  

6.3. paziņot nekustamā īpašumā “Brīvības 1a” kadastra Nr. 8850 020 0179 zemes vienības 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0179 zemes vienības daļas nomniekam, par lēmuma 

1.2.apakšpunktā nodibināto personālservitūtu  

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms:  

1. (Vārds, uzvārds), adrese 

2. (Vārds, uzvārds): adrese. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

29.  

Par zemes daļas nodošanu nomai 

A.Felts 

Pamats 

1. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 5., 28.,32., 40. punkts. 

2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
1
 panta 

1.daļa. 

3. Dundagas novada domes 26.04.2012. lēmums Nr.9 „Dundagas novada pašvaldības 

Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikums” 1. punkts. 

4. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu a) apakšpunkts. 
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Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā Dundagā, Dundagas pagastā, 

Dundagas novadā atrodas nekustamais īpašums ar nosaukumu „Brīvības 1a”  kadastra Nr. 8850 

020 0179, kurš sastāv no 0,8908 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8850 020 0179 (turpmāk – nekustais īpašums „Brīvības 1a”). 

Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa ierosina nodot nomai nekustamā īpašuma 

“Brīvības 1a” nepabūvētu zemes vienības daļu aptuveni 0,2169 ha platībā.    

19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.350): 

- 32. punkts, nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā 

izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu 

un dokumentē izsoles procedūru; 

- 40. punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai 

mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt 

mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto). Iznomātājs organizē neapbūvēta zemesgabala 

apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un izsoles sākuma nomas maksu nosaka, ievērojot 

zemesgabala atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. Izsoles sākuma nomas 

maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja nomas maksas 

noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā 

neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku; 

- 5.punkts, nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 eiro. 

Likuma 6.1 panta 1.daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav 

paredzēts citādi, 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 Dundagas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmuma Nr.9 „Dundagas novada 

pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikums” 1. punktu, 

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. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu a) apakšpunktu 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.350 28. punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala 

iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.247: 

1. Nodot nomai nekustamā īpašuma „Brīvības 1a” kadastra Nr. 8850 020 0179 zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0179 daļu aptuveni 0,2169 ha platībā (pielikumā 

grafiskais attēls). 

2. Izsoli uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

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). 

 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
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Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijai. 

 

 

30.  

Par zemes nomas tiesību līguma pagarināšanu 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts  

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 11.09.2019. iesniegums. 

2. 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 53., 55.punkts.  

3. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” 6 
1
. panta 1 daļa un 1

1
. daļa. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 
 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs nekustamajam 

īpašumiem “Ievlejas 92” ar kadastra Nr.8850 020 0385, kurš sastāv no 0,06 ha lielas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0385 (turpmāk – nekustamais īpašums “Ievlejas 

92”), kas atrodas Dundagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

Par nekustamā īpašuma “Ievlejas 92” izmantošanu 2014.gada 19.maijā ir noslēgts Zemes 

nomas līgums Nr.8-2.1/14/4 (turpmāk tekstā – nomas līgums) ar (Vārds, uzvārds) personas 

kods xxxxx (turpmāk tekstā – nomnieks). 

Nomnieks ir iesniedzis 11.09.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 11.09.2019. ar 

Nr.DD-3-26.2/19/691) (turpmāk tekstā – iesniegums), kurā lūdz pagarināt nomas līgumu par 

nekustamo īpašumu “Ievlejas 92”. 

Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350) 

53.punktu, iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas 

līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas 

līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 55.punktu, nomas līgumu ar nomnieku ir tiesības 

nepagarināt, ja pēdējā gada laikā no dienas, kad iesniegts pieteikums par nomas līguma 

pagarināšanu, nomnieks nav labticīgi pildījis ar iznomātāju noslēgto līgumu par īpašuma 

lietošanu, tai skaitā tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu 

nomas maksas aprēķina periodu, vai iznomātājam zināmi publiskas personas nekustamā 

īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi, vai nomniekam ir jebkādas 

citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. 

Saskaņā ar Pašvaldības datiem, nomnieks ir labticīgi pildījis noslēgtā nomas līguma 

noteikumus par nekustamā īpašuma “Ievlejas 92” lietošanu. 

Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” (turpmāk tekstā – Likums) 6.
1
 pantu, par Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumiem 1. daļu, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, 

kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā 

īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Saskaņā ar Likuma 1
1
.daļu, ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas 

līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā 

reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam 

nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma Ministru 

kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes 

nomas līguma neattiecas uz gadījumiem, kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras 

atrodas ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma objekts, un uz gadījumiem, kad publiskas personas 

zeme iznomāta derīgo izrakteņu ieguvei. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 28.punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala 

iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.248: 

1. Nodot nomai nekustamo īpašumu “Ievlejas 92” kadastra Nr.8850 020 0385, kas sastāv no 

0,06 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0385. 

2. Pagarināt 2014.gada 19.maija zemes nomas līgumu Nr.8-2.1/14/4 ar  (Vārds, uzvārds) 

personas kods xxxxx uz laiku līdz 30.09.2029. 

 

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. 

 

 

 

31.  

Par AAS Piejūra valdes locekļa nominēšanas nolikumu apstiprināšanu 

Ziņo G.Kārklevalks; A.Felts 

Pamatojums 

1. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 6.09.2019. dalībnieku sapulces 

lēmums. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts,  

3.Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta pirmā 

daļa. 

4. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punkts u 73.panta pirmās daļas 

4.punkts 

 

Izvērtējums 

2019.gada martā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” (turpmāk – 

Sabiedrība) valde zaudēja kapitāla daļu turētāju uzticību un to atsauca pilnā sastāvā. Pēc valdes 

atbrīvošanas, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 37.panta 4. daļas 1.apakšpunktu sabiedrības dalībnieki iecēla jaunu valdes locekli Ēriku 

Zaporožecu. 

Lai ievērotu iepriekšminētā likuma 37.panta 1.daļas nosacījumus, kuri nosaka, ka 

publiskas personas kapitālsabiedrības valdes nominācijas process ir atklāts un valdes un 

padomes locekļu kandidātus izvēlas, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem, 

Sabiedrības dalībnieku 2019.gada 6.septembrī lēma par atklāta konkursa rīkošanu uz 

sabiedrības valdes locekļa amatu. Lai process būtu atklāts, tad dalībnieku sapulcē nolēma, ka 

valdes locekļa nominācijas komisijas un valdes locekļa amata pretendentu atlases un 

izvērtēšanas konkursa nolikumi apstiprināmi katras kapitālsabiedrības dalībnieka domes sēdē. 
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas 

personas kapitāla daļu un “Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 37.panta pirmo daļu 

sagatavotie nolikumi: “SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra” valdes locekļa 

nominācijas komisijas nolikums” un “SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra” 
valdes locekļa amata pretendentu atlases un izvērtēšanas konkursa nolikums” pielikumos Nr.1 

un Nr.2. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.249: 

1. Apstiprināt sagatavoto SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””  

valdes locekļa nominēšanas kārtība. (1.pielikums) 

2. Apstiprināt sagatavoto  SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra” valdes locekļa 

amata pretendentu atlases un izvērtēšanas konkursa nolikumu. (2.pielikums) 

  

Lēmums nosūtāms: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”PIEJŪRA””. 

 

 

32.  

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Atvari” 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1. SIA “Latvijasmernieks.lv” 23.07.2019. iesniegums. 

2. (Vārds, uzvārds) 12.09.2019. iesniegums. 

3. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2019. sēdes lēmums Nr.102 „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Atvari””. 

4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 

5. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

6. 20.06.2006. 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 “Atvari” ar kadastra numuru 8862 007 0042 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8862 007 0043 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA “Latvijasmernieks.lv” 

(reģistrācijas Nr. 40003783960) 23.07.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 23.07.2019. ar 

Nr. DD-3-31.1/19/679) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“Atvari” kadastra numuru 8862 007 0042 (turpmāk – nekustamais īpašums “Atvari”), sastāvā 

esošai apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0043 ar platību 1,02ha. 

Kolkas pagasta zemesgrāmatā Nr.283 uz 16.09.2019. ir noteikts aizliegums, nekustamo 

īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar parādiem vai lietu tiesībām. (Vārds, uzvārds) 

12.09.2019. iesniegumā (reģistrēts Pašvaldībā 12.09.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/692) apliecina, 

ka piekrīt nekustamā īpašuma “Atvari” sadalīšanai. 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 26.04.2019. sēdes lēmumu Nr.102 “Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Atvari”” ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma “Atvari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0043, 

sadalot to divās daļās (īpašumos). 

Nekustamā īpašuma “Atvari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0043 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās: aptuveni 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1019396
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0,51 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0368 (turpmāk – 

zemes vienība Nr.1) un aptuveni 0,51 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.2 ar kadastra 

apzīmējumu 8862 007 0369 (turpmāk – zemes vienība Nr.2), kuru platības var tikt precizētas 

zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā.  

Zemes ierīcības projekts izstrādāts uz nekustamā īpašuma “Atvari” 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 un, ja 

nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 

nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Zemes vienībai Nr.1 paredzēts piešķirt nosaukumu “Mežmalas”, bet zemes vienībai Nr.2 

paredzēts piešķirt nosaukumu “Latumi”. 

Piekļuvi zemes vienībai Nr.1 un zemes vienībai Nr.2 ir iespējams nodrošināt pa esošu ceļu, 

kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības 

nodibināšanai. 

Zemes ierīcības likuma 19.pants nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Saskaņā ar 20.06.2006. 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 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.250: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Atvari” kadastra numurs 8862 007 

0042 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8862 007 0043 sadalīšanai divās daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. 0,51 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8862 007 0368 piešķirt nosaukumu “Mežmalas” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM – 0101); 

2.2. 0,51 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8862 007 0369 piešķirt nosaukumu “Latumi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 

0101). 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms: SIA „Latvijasmernieks.lv”: janis.rutkis@latvijasmernieks.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

33.  

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Karlīnas” 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Ventspils mērnieks” 05.09.2019. iesniegums.  

2. Dundagas novada pašvaldības domes 22.03.2019. sēdes lēmums Nr.73 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi īpašumam „Karlīnas”. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 
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4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5. 2006.gada 20.jūnija 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 „Karlīnas” ar kadastra Nr.8850 017 0131 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 017 0003 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA „Ventspils mērnieks” 

05.09.2019. iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā 06.09.2019. ar Nr.DD-3-26.1/19/684) ar lūgumu 

apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Karlīnas” ar kadastra Nr.8850 

017 0131 (turpmāk – nekustamais īpašums „Karlīnas”). 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 22.03.2019. sēdes lēmumu Nr.73 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi īpašumam „Karlīnas””, ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Karlīnas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0003, sadalot to divās 

daļās (īpašumos). 

Nekustamā īpašuma „Karlīnas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0003 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās - aptuveni 

4,60 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0162 (turpmāk – 

zemes vienība Nr.1) un 7,30 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 

8850 017 0163 (turpmāk – zemes vienība Nr.2), kuru platība var tikt precizēta zemes 

kadastrālās uzmērīšanas laikā. Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Karlīnas” 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 Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Karlīnas”, bet Nr.2 paredzēts piešķirt 

nosaukumu „Svīres”. 

Piekļuve projektētajai zemes vienībai: 

1. Nr.1 ir paredzēta no Valsts vietējā autoceļa V1375 “Kaļķi - Druvas” jau esošas 

nobrauktuves. 

2. Nr.2 ir plānota no Valsts vietējā autoceļa V1375 “Kaļķi - Druvas” jau esošas 

nobrauktuves un tālāk par projektēto ceļa teritoriju, kas pēc zemes ierīcības projekta 

izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Saskaņā ar 20.06.2006. 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 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.251: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Karlīnas” ar kadastra Nr.8850 

017 0131 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 017 0003 sadalīšanai divās 

daļās. 

2.   Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. 4,60 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 017 0162 saglabāt nosaukumu „Karlīnas” un noteikt nekustamā īpašuma 
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lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM – 0101); 

2.2. 7,30 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8850 017 0163 piešķirt nosaukumu „Svīres” un 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: SIA „Ventspils mērnieks”: edgars.udris@ventspilsmernieks.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

34.  

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pilsupes” 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Ventspils mērnieks” 05.09.2019. iesniegums.  

2. Dundagas novada pašvaldības domes 22.03.2019. sēdes lēmums Nr.74 „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pilsupes”. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 

4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5. 2006.gada 20.jūnija 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 „Pilsupes” ar kadastra Nr.8850 018 0008 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 018 0008 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA „Ventspils mērnieks” 

05.09.2019. iesniegums Nr.88-73 (reģistrēts Pašvaldībā 06.09.2019. ar Nr.DD-3-26.1/19/682) 

ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Pilsupes” ar kadastra 

Nr.8850 016 0008 (turpmāk – nekustamais īpašums „Pilsupes”). 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 22.03.2019. sēdes lēmumu Nr.74 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi īpašumam „Pilsupes””, ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Pilsupes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0008, sadalot to divās 

daļās (īpašumos). 

Nekustamā īpašuma „Pilsupes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0008 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās - aptuveni 

2,60 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0195 (turpmāk – 

zemes vienība Nr.1) un 14,70 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 

8850 018 0196 (turpmāk – zemes vienība Nr.2), kuru platības var tikt precizētas zemes 

kadastrālās uzmērīšanas laikā. Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Pilsupes” 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 Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Pilsupes”, bet Nr.2 paredzēts piešķirt 

nosaukumu „Alnīši”. 

Piekļuve projektētajai zemes vienībai: 
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1. Nr.1 ir paredzēta no Valsts autoceļa V1367 “Dundaga-Ģipka” esošās nobrauktuves. 

2. Nr.2 ir plānota nodrošināt no Valsts autoceļa V1367 “Dundaga-Ģipka” esošās 

nobrauktuves, kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par pamatu ceļa 

servitūta nodibināšanai. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Saskaņā ar 20.06.2006. 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 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.252: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pilsupes” ar kadastra Nr.8850 

018 0008 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 018 0008 sadalīšanai divās 

daļās. 

2.   Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. 2,60 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 018 0195 saglabāt nosaukumu „Pilsupes” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM – 0101); 

2.2. 14,70 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8850 018 0196 piešķirt nosaukumu „Alnīši” un 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: SIA „Ventspils mērnieks”: edgars.udris@ventspilsmernieks.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

35.  

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mieži” 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Ventspils mērnieks” 05.09.2019. iesniegums.  

2. Dundagas novada pašvaldības domes 22.03.2019. sēdes lēmums Nr.76 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi īpašumam „Mieži”. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 

4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5. 2006.gada 20.jūnija 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 „Mieži” ar kadastra Nr.8850 016 0017 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 016 0017 sadalīšana. 
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Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA „Ventspils mērnieks” 

05.09.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 06.09.2019. ar Nr.DD-3-26.1/19/683) ar lūgumu 

apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mieži” ar kadastra Nr.8850 016 

0017 (turpmāk – nekustamais īpašums „Mieži”). 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 22.03.2019. sēdes lēmumu Nr.76 „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi īpašumam „Mieži””, ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Mieži” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0017, sadalot to divās daļās 

(īpašumos). 

Nekustamā īpašuma „Mieži” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0017 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās - aptuveni 

13,10 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0071 (turpmāk 

– zemes vienība Nr.1) un 7,20 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 

8850 016 0070 (turpmāk – zemes vienība Nr.2), kuru platības var tikt precizētas zemes 

kadastrālās uzmērīšanas laikā. Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Mieži” 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 Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Mieži”, bet Nr.2 paredzēts piešķirt 

nosaukumu „Rudzi”. 

Piekļuve projektētajai zemes vienībai Nr.1 ir paredzēta no valsts vietējā autoceļa V1307 

“Dundaga-Melnsils” caur īpašumu ar kadastra apzīmējumu 88500130050, bet zemes vienībai 

Nr.2 ir plānota pa projektētu ceļa teritoriju, kura var kļūt par pamatu reālservitūta 

nodibināšanai. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Saskaņā ar 20.06.2006. 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 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.253: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mieži” ar kadastra Nr.8850 016 

0017 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 016 0017 sadalīšanai divās daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. 13,10 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 016 0071 saglabāt nosaukumu „Mieži” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201); 

2.2. 7,20 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8850 016 0070 piešķirt nosaukumu „Rudzi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 

0101). 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms: SIA „Ventspils mērnieks”: edgars.udris@ventspilsmernieks.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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36.  

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Paņi” 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1. SIA “Metrum” 2019.gada 17.septembra iesniegums Nr.202/a/32-2019.  

2. Dundagas novada pašvaldības domes 2019.gada 24.maija sēdes lēmums Nr.126 „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Paņi””. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 

4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5. 2006.gada 20.jūnija 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 “Paņi” ar kadastra Nr.8850 014 0015 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 014 0015 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA “Metrum” 

(reģistrācijas Nr.40203093537) 17.09.2019. iesniegumu Nr.202/a/32-2019, kas reģistrēts 

Pašvaldībā 17.09.2019. ar Nr. DD-3-31.2/19/888 (turpmāk – iesniegums), ar lūgumu 

apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Paņi” kadastra Nr.8850 014 0015 

(turpmāk – nekustamais īpašums “Paņi”). Iesniegumam pievienotas 10.09.2019. SIA „Baltic 

Finanz-Invest” reģ.Nr.40003544459 un 22.07.2019. SIA “Dundaga” reģ.Nr.59003000631 

(reģistrēta ar  Nr.1363  Zvērināta notāra I.Sermukšņa prakses vietā) piekrišana nekustamā 

īpašuma “Paņi” sadalīšanai.   

Saskaņā ar Pašvaldības domes 24.05.2019. sēdes lēmumu Nr.126 “Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi nekustamajam īpašumam “Paņi”” ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma “Paņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0015 sadalīšanai divās daļās 

(īpašumos). 

Nekustamā īpašuma “Paņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0015 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās: 22,40 ha liela 

zemes vienība (īpašums) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0063 (turpmāk – zemes 

vienība Nr.1) un 22,90 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8850 014 

0064 (turpmāk – zemes vienība Nr.2), kuru platības var tikt precizētas zemes kadastrālās 

uzmērīšanas laikā.  

Zemes ierīcības projekts izstrādāts uz nekustamā īpašuma “Paņi” 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 un, ja 

nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 

nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Zemes vienībai Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu “Paņi”, bet zemes vienībai Nr.2 

paredzēts piešķirt nosaukumu “Mazpaņi”. 

Piekļuve zemes vienībai: 
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- Nr.1 ir nodrošināta  no Valsts reģionālā autoceļa P125 “Talsi-Dundaga-Mazirbe” esošas 

nobrauktuves; 

- Nr.2 ir plānots nodrošināt no Valsts reģionālā autoceļa P125 “Talsi-Dundaga-Mazirbe” 

esošas nobrauktuves un tālāk pa projektētu ceļa servitūtu caur īpašumu “Paņi”. 

Zemes ierīcības likuma 19.pants nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Saskaņā ar 20.06.2006. 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 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.254: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Paņi” kadastra Nr.8850 014 0015 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 014 0015 sadalīšanai divās daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. 22,40 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 014 0063 saglabāt nosaukumu “Paņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101); 

2.2. 22,90 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8850 014 0064 piešķirt nosaukumu “Mazpaņi” un 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) SIA „Metrum”: talsi@metrum.lv 

2) SIA “Egle Agro” personīgi pašvaldībā 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

37.  

Par grozījumiem Līgumā par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu ar biedrību “Dundagas 

bērnu dienas centrs "Mājas"” 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 31.maija Līgums par pārvaldes uzdevumu 

deleģēšanu ar biedrību “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas”” Nr.DD-3-13.2/13/103. 

2. Dundagas novada domes 2013.gada 23.maija lēmums Nr.117 “Par deleģēšanas līgumu”. 

3. Dundagas novada domes 2019.gada 26.aprīļa lēmums Nr.91 “Par 2019 gada rīcību 

realizāciju”. 

4. Likuma "Par pašvaldībām" 15.pants pirmās daļas 4.punkts. 

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus Līgumā par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu ar biedrību “Dundagas bērnu 

dienas centrs "Mājas"”. 

 

Izvērtējums 

mailto:talsi@metrum.lv


 49 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība), saskaņā  pašvaldības domes 

23.05.2013. sēdes lēmumu Nr.117 “Par deleģēšanas līgumu” (turpmāk tekstā – Domes lēmums 

Nr.117), ir noslēgusi 31.05.2013. Līgumu par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu ar biedrību 

“Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas”” Nr.DD-3-13.2/13/103 (turpmāk tekstā - deleģēšanas 

līgums), par pārvaldes uzdevumu, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 4.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildi. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.pants pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības 

funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla 

palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).  

Ar pašvaldības domes 26.04.2019. sēdes lēmumu Nr.91 “Par 2019.gada rīcību realizāciju” 

(turpmāk tekstā – Domes lēmums Nr.91) 1.punkta 10.apakšpunktu ir nolemts - veikt telpu 

remontu biedrībai “Mājas”, Dundagas vidusskolā Saules ielā 8, Dundagā. 

Domes lēmums Nr.117 un deleģēšanas līgums paredzēja, ka deleģētie pārvaldes uzdevumi 

ir veicami ēkas daļā Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, bet izpildot 

Domes lēmumu Nr.91, biedrības “Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas”” vajadzībām ir 

izremontētas un pielāgotas citas telpas Saules ielā 8, Dundagā, Dundagas pagasta, Dundagas 

novadā, tādēļ ir lemjams jautājums par grozījumiem deleģēšanas līgumā.   

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.255: 

1. Izdarīt grozījumus 31.05.2013. noslēgtajā Līgumā par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu 

Nr.DD-3-13.2/13/103, kas  noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un biedrību 

“Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas””, saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Dundagas novada domes priekšsēdētājam parakstīt Dundagas novada pašvaldības 

vārdā 1.punktā minētos grozījumus saskaņā ar pielikumu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Centrālās administrācijas vadītājai. 

  

Lēmums nosūtāms: biedrībai “Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas"” 

Lēmums nododams izpildei: Centrālās administrācijas vadītājai 

 

 

38.  

Par amatierteātra darbības atjaunošanu 

A.Felts 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta 5.punkts; 

 

Mērķis 

Sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības iestādē “Kultūras pils” saņemts režisores Vairas Kamaras 

iesniegums Nr.12-1-18/19/61 par Kultūras pils amatierteātra darbības atjaunošanu 

2019./20.gada sezonā. 

2018./19.gada sezonā režisore Vaira Kamara apmeklēja apmācību kursu par kopienu teātri. 

Interesantākie darbi tika iekļauti projekta “Kopienu teātris Latvijas simtgadē “Šekspīrs satiek 

Blaumani”” realizēšanai. Starp tiem arī Dundagas Kultūras pils amatierteātra iestudētā izrāde, 

kuras dramaturģiskais materiāls veidots no latviešu tautas sakāmvārdiem un parunām. 

Pirmizrāde tika nospēlēta Sklandraušu festivālā 2019. Ar Nacionālā kultūras centra un fonda 

INITIUM finansiālu atbalstu ir uzšūti tērpi, izgatavotas dekorācijas, radīts unikāls 
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dramaturģiskais materiāls. Kolektīvs un režisore izteikuši vēlmi ar izrādi piedalīties 

amatierteātru skatē 2020.gada pavasarī. Tādā gadījumā tā ir jāpārstrādā, jāpiemēro skatuves 

variantam, jānodrošina mēģinājumu procesa cikls. 

Pašvaldības viena no funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. 

 Lai atsāktu amatierteātra darbību, Kultūras pilī nepieciešams izveidot jaunu amata vietu – 

amatierteātra režisors.  

Dalībnieku dzīvesvietas maiņu u.c. apstākļu dēļ 2019./20. gadā darbību neatsāks deju kolektīva 

“Dun-dang” jauniešu grupa. Līdz ar to finanšu līdzekļus amatierteātra darbības nodrošināšanai 

iespējams izmantot no apstiprinātā Kultūras pils budžeta 2019.gadam. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.256: 

1. Atjaunot Dundagas Kultūras pils amatierteātra “Vojmanšes!” darbību ar 2019.gada 

1.oktobri. 

2. Izveidot pašvaldības iestādē “Kultūras pils” jaunu amata vietu “Amatierteātra režisors” 

ar 2019.gada 1.oktobri. 

3. Saskaņot iesniegtos grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, izdarot 

Dundagas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.janvāra lēmumā Nr.24 “Par 

Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu” pielikumā šādus 

grozījumus:  

 

9.15.  Kultūras 

pils 

 Amatierteātra 

režisors 

33.Radošie darbi, (IB), 

 7.mēnešalgu grupa 
1 

 

4. Finansējumu Amatierteātra režisora atalgojumam 2019.gadā Eur 234,00 apmērā 

nodrošināt no apstiprinātajiem Kultūras pils budžeta līdzekļiem 2019.gadam. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai 

 

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktorei Baibai Dūdai 

 

 

39.  

Par palīdzības sniegšanu speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 28.07.2017. sēdes lēmums Nr. 155, “Par 

reģistrēšanu dzīvokļu rindā”. 

2. Dundagas novada pašvaldības 10.09.2019. vēstule Nr. DD-3-23.1/19/801.  

3. (Vārds, uzvārds) 11.09.2019. iesniegums. 

4. Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta trešā daļa, 

18.panta pirmā un otrā daļa, 21.
3 

panta  pirmā daļa.  

5. Dundagas novada pašvaldības 16.06.2016. saistošie noteikumi Nr.10 „Kārtība 

kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 

4.punkts. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) tiesiskajā valdījumā atrodas 

nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Maija iela 5” kadastra numurs 8850 520 0493 sastāvā esoša 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1018433
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dzīvojamā telpa – nr.3, kadastra apzīmējums 8850 020 0214 002 003, un pie tās piederošās 

499/9188 domājamas daļas no nekustamā īpašuma, ar adresi Maija iela 5 dz.3, Dundaga, 

Dundagas pag., Dundagas nov. (turpmāk – dzīvoklis Maija 5 - 3).  

Dzīvoklis Maija 5 – 3 atbrīvosies līdz 30.09.2019., beidzoties 01.12.2015. dzīvokļa īres 

līgumam Nr.8-2.2/15/13. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Likums) 11.panta  trešā 

daļa par dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, nosaka, ka Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu 

ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam 

izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. Dzīvojamā telpa, kurai noteikts speciālistam izīrējamas 

dzīvojamās telpas statuss, tiek izīrēta, ievērojot šā likuma III
1 

nodaļas noteikumus. 

Saskaņā ar Likuma 18.panta pirmo daļu, dzīvojamo telpu piedāvā īrēt, rakstveidā par to 

paziņojot attiecīgajai personai. 

Pamatojoties uz Pašvaldības  reģistru “palīdzība speciālistam nodrošināšanai ar dzīvojamo 

telpu”, palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā piedāvājama personai, kas reģistrēta ar kārtas 

Nr.1 - (Vārds, uzvārds)  (turpmāk tekstā – persona).  

Pašvaldība personai nosūtījusi īres tiesību piedāvājumu par dzīvokli Maija 5 – 3, kas 

reģistrēts Pašvaldībā 10.09.2019. ar Nr. DD-3-23.1/19/801. 

Saskaņā ar Likuma 18.panta otro daļu, atbildi uz dzīvojamās telpas īres piedāvājumu 

persona sniedz ne vēlāk kā nedēļu pēc paziņojumā norādītās dienas, kurā personai bija 

iespējams iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu. 

Pašvaldība ir saņēmusi personas 11.09.2019. atbildes vēstuli, kurā persona piekrīt dzīvokļa 

Maija 5 – 3 īres tiesību piedāvājumam. 

 Likuma 21.
3 

panta pirmā daļa par dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, nosaka, ka 

Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, 

bet ne ilgāku par trim gadiem. 

 Pašvaldības 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr.10 „Kārtība kādā pašvaldība sniedz 

palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 4.punkts nosaka, ka lēmumu par 

palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pieņem Dundagas novada pašvaldības 

dome. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.257: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Maija iela 5” kadastra numurs 8850 520 0493 dzīvoklim Nr.3 

ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 002 003  statusu – “speciālistam izīrējamā 

dzīvojamā telpa”. 

2. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds)  (personas kods: xxxxx), 

slēdzot līgumu par īres tiesībām nekustamā īpašuma “Maija iela 5” kadastra numurs 8850 

520 0493 dzīvoklī Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 002 003, kas atrodas Maija 

iela 5-3, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā uz laiku – trīs gadi. 

 

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 nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi Pašvaldībā.   

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

40.  

Par  Medību koordinācijas komisijas nolikumu 

A.Felts 

https://likumi.lv/ta/id/56812#n3.1
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Pamats 

Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku 

nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2.punkts 

 

Mērķis 

Noteikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, 

kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai 

 

Izvērtējums 

Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2.punkts 

nosaka, ka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu 

apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai nosaka 

attiecīgās pašvaldības izveidota Medību koordinācijas komisija. Lai organizētu komisijas 

darbu, nepieciešams pieņemt nolikumu “Medību koordinācijas komisijas nolikums”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.258: 

1. Pieņemt iesniegto nolikuma "Medību koordinācijas komisijas nolikums" projektu 

(pievienots pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 24.septembra Medību koordinācijas komisijas 

nolikumu. 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

41.  

Par Medību koordinācijas komisijas sastāvu 

Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts, A.Grīvāne 

Pamats 

1. Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un 

3.punkts 

2. Likums “Par pašvaldībām” 61.pants,  21.panta pirmās daļas 24. punkts 

 

Mērķis 

Izveidot Medību koordinācijas komisiju, kas noteiktu medījamo dzīvnieku nodarīto 

postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī noteiktu pasākumus postījumu 

un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai 

 

Izvērtējums 

Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un 3.punkts 

nosaka, ka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu 

apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai nosaka 

attiecīgās pašvaldības izveidota Medību koordinācijas komisija. Komisijas sastāvā iekļauj pa 

vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, 

kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku 

apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Komisijas sastāvu 

apstiprina uz četriem gadiem. 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p-566274
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Līdzšinējā Medību koordinācijas komisija izveidota 2014.gada 27.novembrī ar Dundagas 

novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu Nr.288 (prot.Nr.18., 15.p.), līdz ar ko 

secināms, ka komisijas pilnvaru laiks ir beidzies un ir jāizveido komisija no jauna. 

02.09.2019. ir izsūtīta vēstules noteikumos “Par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 

noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” minētajām  institūcijām ar aicinājumu izvērtēt 

un sniegt priekšlikumus pārstāvju iekļaušanai komisijas sastāvā. 

 

Ir saņemtas vēstules ar izvirzītajiem pārstāvjiem Medību komisijā no šādām institūcijām: 

1) Lauku atbalsta dienests Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde – 

Andris Kovalčuks un kā aizvietotājs – Kaspars Plivna (03.09.2019. vēstule 

Nr.08.5-11/19/322-e); 

2) Zemnieku saeima – Aigars Zadiņš (04.09.2019. vēstule Nr.49); 

3) Valsts meža dienests Ziemeļkurzemes virsmežniecība – Guntis Millers (04.09.2019. 

vēstule Nr.VM9.8-4/400. 

 

Nav priekšlikumi saņemti par pašvaldības pārstāvi, mednieku asociācijas pārstāvi, meža 

īpašnieku apvienības pārstāvi. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

1. Izveidot uz četriem gadiem Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: 

1.1. __________ ___________ - pašvaldības pārstāvis; 

1.2.  Guntis Millers - Valsts meža dienesta pārstāvis (___________ ____________); 

1.3.  Andris Kovalčuks (aizvietotājs Kaspars Plivna)  - Lauku atbalsta dienesta 

pārstāvis (___________ ____________); 

1.4. Aigars Zadiņš - lauksaimnieku apvienības pārstāvis (Zemnieku saeima) 

(____________________); 

1.5. __________ ___________ - mednieku asociācijas pārstāvis; 

1.6. __________ ___________ - meža īpašnieku apvienības pārstāvis. 

 

2. Komisijas locekli viņa prombūtnes laikā aizvieto viņa pārstāvētās institūcijas pilnvarota 

persona. 

 

3. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt ___________________ 

 

Jautājuma apspriešanas gaitā tiek secināts, ka komisija 3 cilvēku sastāvā būtu darboties spējīga, 

taču domei nepieciešams ievēlēt arī komisijas priekšsēdētāju.  

 

Jautājuma izskatīšana tiek atlikta uz sēdes beigām, līdz tam laikam noskaidrojot par kāda 

no komisijas locekļiem gatavību veikt komisijas priekšsēdētāja pienākumus. 

 

(P.s. Sēdes beigās jautājums netiek atkārtoti izskatīts). 

 

 

42.  

Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā 

Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts 

Pamats 

1. Apbalvojumu  komisijas nolikuma 6. punkts. 

2.  R.Bērziņas 13.09.2019. iesniegums (reģ. 13.09.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/694) 

3. E.Zemtiņa 24.09.2019. iesniegums (reģ. 24.09.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/725) 

4. I.Ralles 24.09.2019.iesniegums (reģ. 24.09.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/729) 

 

Mērķis 
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Izdarīt grozījumus  Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā 

Izvērtējums: 

 Apbalvojumu komisijas nolikuma 5.punkts nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina 

novada dome, savukārt 6.punkts, ka komisijas loceklis var atkāpties no amata par to rakstveidā 

paziņojot domei. 

  2019.gada 13.septembrī saņemts Apbalvojumu komisijas priekšsēdētājas Rutas 

Bērziņas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Apbalvojumu komisijā. 

2019.gada 24.septembrī saņemts Apbalvojumu komisijas locekļa Edvīna Zemtiņa 

iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Apbalvojumu komisijā 

2019.gada 24.septembrī saņemts Ingas Ralles iesniegums par gatavību darboties 

Apbalvojumu komisijā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.259: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā, ar 

26.09.2019. atbrīvojot no darba komisijā komisijas priekšsēdētāju Rutu Bērziņu un komisijas 

locekli Edvīnu Zemtiņu un iekļaujot komisijas sastāvā Ingu Ralli. 

 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

 

 

 

 

43.  

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas 

darbam ar ģimenēm sastāvā 

A.Felts 

Pamats 

Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm 

nolikuma 7., 10. punkts 

 

 Mērķis 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas 

darbam ar ģimenēm sastāvā. 

 

Izvērtējums 

1) Dundagas novada pašvaldībā 2019.gada 4.septembrī saņemts un reģistrēts ar Nr.DD-3-

26.2/18/674 Elīzas Dambergas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Starpinstitucionālās 

sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm priekšsēdētājas pienākumu veikšanas, atstājot 

komisijas sastāvā kā locekli; 

2) Dundagas novada pašvaldībā 2019.gada 4.septembrī saņemts un reģistrēts ar Nr.DD-3-

26.2/18/675 Zintas Rozefeldes iesniegums ar lūgumu iekļaut Starpinstitucionālās 

sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm sastāvā, kā izglītības iestādes pārstāvi. 

Z.Rozefelde norādījusi, ka ir gatava uzņemties komisijas priekšsēdētājas pienākumus. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne, 

J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav,  T.Kaudze izgājusi 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.260: 

Izdarīt grozījumus Starpinstitucionālās sadarbības komisijā darbam ar ģimenēm sastāvā: 
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1. Iecelt komisijas sastāvā Zintu Rozefeldi – Dundagas vidusskolas pedagogs (izglītības 

iestādes pārstāvis) 

2. Atbrīvot Elīzu Dambergu no komisijas priekšsēdētājas pienākumu veikšanas, atstājot 

komisijas sastāvā kā locekli (Dundagas vidusskolas sociālais pedagogs); 

3. Par komisijas priekšsēdētāju iecelt Zintu Rozefeldi. 

Lēmums nododams izpildei: Starpinstitucionālās sadarbības komisijai darbam ar ģimenēm, 

grāmatvedībai 

 

 

 

 

 

 

44. 

Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

Ziņo J.V.Valtere, A.Felts, A.Grīvāne 

Pamats 

Bāriņtiesu likuma 7. panta pirmā daļa, otrā daļa;  9.panta pirmā daļa, piektā daļa; 10.panta otrā 

daļa, trešā daļa 

 

Mērķis 

Nodrošināt bāriņtiesas darbību 

 

Izvērtējums 

26.06.2019. beidzas termiņš iepriekš ievēlētajiem locekļiem, kas ievēlēti 26.06.2014. ar 

Dundagas novada domes lēmumiem Nr.164./165./166./167. 

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka [.. ] un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus 

ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem.  

Par  bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu: 

1)  kura ir Latvijas Republikas pilsonis;  

2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu; 

3) kurai ir pirmā līmeņa ( koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība 

pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša 

otrā līmeņa profesionālā augstākā( pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, 

ārsta) izglītība; 

4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī, 

5) kurai nevainojama reputācija.  

Jānis Skujiņš ir apguvis bāriņtiesas locekļa mācību programmu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, A.Grīvāne,  

J.Mauriņš), pret-nav, atturas – 1 (T.Kaudze) 

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.261: 

Ievēlēt Jāni Skujiņu, personas kods xxxxx  par Dundagas novada bāriņtiesas locekli  

 

 

Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāte Andra Grīvāne (no plkst.12.05) 

 

 

45. 
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Par Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā 

Ziņo J.V.Valtere; A.Felts, T.Kaudze 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punkts 
 

Mērķis 

Dundagas novada Sociālā dienesta pilnvērtīgas darbības nodrošināšana, Darba tiesisko 

attiecību nodibināšana ar iestādes vadītāju uz noteiktu laiku 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības Sociālajā dienestā (uz laiku) nepieciešams pieņemt darbā 

jaunu iestādes vadītāju (Astras Langzamas prombūtnes laikā). 

2. Pašvaldības mājas lapā tika izsludināta pieteikšanās uz vakanto amata vietu. Uz 

izsludināto vakanci pieteicās trīs pretendenti, no kuriem, kā atbilstošākais iestādes 

vadītāja amatam, atzīstams Jānis Langzams (pielikumā CV). 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var 

iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, tātad pirms tiek nodibinātas darba 

attiecības ar Jāni Langzamu, Dundagas novada domei jālemj par viņas iecelšanu 

Dundagas novada Sociālā dienesta vadītāja amatā.  

 

T.Kaudze apšauba izvirzītā pretendenta pieredzes trūkumu, zināšanas un norāda uz otra 

pretendenta lielāku atbilstību amatam. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, J.Mauriņš), pret-

nav, atturas – 1 (T.Kaudze) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.262: 

Ar 2019.gada 1.oktobri iecelt Dundagas novada Sociālā dienesta vadītāja amatā uz laiku Jāni 

Langzamu, personas kods xxxxx (Astras Langzamas prombūtnes laikā). 
 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, izpilddirektorei  

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, izpilddirektorei Janitai Vandai 

Valterei 

 

 

46. 

Par PII “Kurzemīte” vadītāja iecelšanu amatā 

Ziņo J.V.Valtere, D.Neifelds; A.Felts, T.Kaudze, M.Napskis 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts 

 

Mērķis 

Iecelt pirmskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” vadītāja amatā 

 

Izvērtējums 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var 

iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 

amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.  

2. No 2019.gada 23.augusta līdz 28.augustam Dundagas novada pašvaldība izsludināja 

pieteikšanos uz pirmskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” vadītāja amatu. 

3. Uz izsludināto amatu pieteicās divi pretendenti. 2019.gada 23.septembrī notika abu 

pretendentu intervijas. Tika vērtēta pretendentu izglītība, papildus apmācības, darba 
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pieredze un izglītības iestādes attīstības redzējums. Intervijā piedalījās izglītības 

speciālists. Pēc vērtētajiem kritērijiem un punktu skaitu kopsummā iegūstot lielāko 

punktu skaitu ieguva Irina Jānberga. 

4. Saskaņā ar 2019.gada 3.septembra Iekšlietu ministrijas vēstuli par personu pārbaudi, 

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra rīcībā nav ziņu, ka persona 

būtu sodīta par likumpārkāpumiem, kas paredzēti Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

72.panta piektajā un sestajā daļā. 

 

Izglītības speciālists atzinīgi vērtē abas kandidātes, viņu pieredzi un vēlmi attīstīt darbu 

nozarē, uzsverot otras pretendentes R.Baļķītes gan pedagoģisko, gan vadības pieredzi, kam ir 

būtiska nozīme iestādes procesu organizēšanā, kā arī dažādu aktivitāšu organizēšanas pieredze, 

izpratne par efektīvu resursu lietošanu, savukārt augstu novērtē arī I.Jānbergas augsto 

kvalifikāciju, prasmi pamatot savu viedokli. 

Izpilddirektore uzsver vecāku viedokļa nozīmību un bērnu drošības prioritātes ievērošanu. 

 

Domes priekšsēdētājs informē, ka, viņaprāt, ir nepieciešams papildus izvērtējums.  

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

Ar 2019.gada 14.oktobri iecelt Irinu Jānbergu, personas kods xxxxx, pirmskolas izglītības 

iestādes “Kurzemīte” vadītāja amatā. 

 

Tiek ierosināts atlikt jautājuma izskatīšanu pēc mēneša. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, T.Kaudze,  J.Mauriņš), pret-

nav, atturas – 1 (M.Napskis) 

NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu pēc mēneša. 

 

 

 

 

47. 

Par grozījumiem 26.04.2019. domes lēmuma Nr.113 

 “Par pastāvīgo komiteju sēžu norises laiku” 

Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts 

Pamats 

Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 

“Dundagas novada pašvaldības nolikums” 34.punkts 

 

Mērķis 

Grozīt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēžu norises laiku 

 

Izvērtējums 

Ar 2019.gada 26.aprīļa domes lēmumu Nr.113 “Par pastāvīgo komiteju sēžu norises 

laiku” (prot.Nr.4., 30.p.) ir grozīti pastāvīgo komiteju sēžu norises laiki, tai skaitā Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas (SIK) sēdes laiks. Tā kā komiteju sēdes tika 

pārceltas no piektdienām uz ceturtdienām, būtu nepieciešams grozīt  SIK komitejas norises 

laiku no plkst.12.00 uz 13.00, lai tiktu ievērots pašvaldībā strādājošo darba tiesības uz pusdienu 

pārtraukumu. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

T.Kaudze), pret-nav, atturas –nav 
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.263: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības domes 2019.gada 26.aprīļa lēmumā      

Nr.113 “Par pastāvīgo komiteju sēžu norises laikiem”, izsakot 2.2. punktu šādā redakcijā:. 

 

2.2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas kārtējā sēde sākas katra 

mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 13.00; 

 

Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, deputātiem 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā 

Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts 
Pamats 

1. Publisko iepirkumu likuma 24.pants 

2. Iepirkumu komisijas nolikuma 8. punkts 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus  Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā 

 

Izvērtējums 

Publisko iepirkumu likuma 24.pants un Iepirkumu komisijas nolikuma 8. punkts 

nosaka, ka iepirkuma procedūru veikšanai un iepirkumu veikšanai izveidojama iepirkuma 

komisija, kā arī nosakāms tās sastāvs. 

 

2019.gada 24.septembrī saņemts Ingas Ralles iesniegums (reģ.Nr.DD-3-26.2/19/728) 

par gatavību strādāt Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijā. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

T.Kaudze), pret-nav, atturas –nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.264: 

 Ar 2019.gada 26.septembri iecelt Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa 

amatā Dundagas novada pašvaldības finansisti Ingu Ralli. 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
 

 

 

 

49. 

Par Dundagas novada pašvaldības  

Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisiju 

 
Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 61.pants 
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2. Dundagas novada pašvaldības 2019.gada 25.jūnija iekšējo noteikumu “Trauksmes 

celšana” 9.punkts 

 

Mērķis 

Izveidot  Dundagas novada pašvaldības Trauksmes cēlāju ziņojumu izskatīšanas komisiju 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības 2019.gada 25.jūnija iekšējo noteikumu “Trauksmes 

celšana” 9.punkts nosaka, ka trauksmes cēlēju ziņojumus izskata izvērtēšanas komisija 3 (trīs) 

locekļu sastāvā. 

2019.gada 24.septembrī Pašvaldībā ir saņemti iesniegumi par gatavību strādāt 

Dundagas novada pašvaldības Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisijā 

- Jāņa Skujiņa iesniegums (reģ.24.09.2019.Nr.DD-3-26.2/19/717) 

- Ivo Kalera iesniegums (reģ.25.09.2019.Nr.DD-3-26.2/19/732) 

- Jāņa Langzama iesniegums (reģ.25.09.2019.Nr.DD-3-26.2/19/730) 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, M.Napskis, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

T.Kaudze), pret-nav, atturas –nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.265: 

 Ar 2019.gada 26.septembri iecelt Dundagas novada pašvaldības Trauksmes cēlēju 

ziņojumu izskatīšanas komisiju šādā sastāvā: 

1. Jānis Skujiņš, p.k. xxxxx 

2. Ivo Kalers, p.k.xxxxx 

3. Jānis Langzams, p.k.xxxxx 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
 

 

 

Sēde slēgta plkst. 12.45. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 02.10.2019. 

 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 02.10.2019. 
 


