LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
2019.gada 28. novembrī

Nr.16.

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta plkst. 10.00
Sēdē piedalās 7 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Vilnis Skuja, Jānis Mauriņš, Tamāra
Kaudze, Gunārs Kristiņš, Madars Burnevics
Nepiedalās: Andra Grīvāne- komandējumā, Regīna Rūmniece– darba dēļ
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, sabiedrisko attiecību speciāliste
Linda Pavlovska-Dišlere, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma, finansiste
Inga Ralle, galvenā grāmatvede Ilze Pirvite, DMMS direktore Dace Čodera, Sociālā dienesta
vadītājs Jānis Langzams, Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Ilona Onzule, juriste-zemes
lietu speciāliste Iveta Bekmane-Avota, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Daina Dēvita, projektu
vadītājs Jurģis Rērihs
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
papildu lēmumu projektus par jautājumiem:
1. Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam “Piekļuves nodrošināšana Kalna
dārzam”
2. Par projekta iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju
pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”_“KubeleStirniņas”
3. Par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. apstiprināšanu amatā uz laiku.
4. Par komandējumu A.Grīvānei
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā šādus jautājumus:
36. Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam “Piekļuves nodrošināšana Kalna
dārzam”
37. Par projekta iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju
pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”_“KubeleStirniņas”
38. Par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. apstiprināšanu amatā uz laiku.
39. Par komandējumu A.Grīvānei
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Tiek ierosināts izmainīt darba kārtību – 30.punktu “Par papildu finansējumu juridisko
pakalpojumu apmaksai” izskatīt kā pēdējo
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus darba kārtībā, 30.jautājumu izskatīt kā pēdējo (39.).
Sēdes darba kārtībā:
1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par ēkas Pils ielā 9 (TN), Dundagā apkuri.
3. Par apkures sistēmas izbūvi Bānīša ielā 4.
4. Par papildu finansējumu SIA “Dundagas veselības centrs”.
5. Par dotāciju SIA “Dundagas veselības centrs”.
6. Par telpu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
7. Par telpu nomas maksas noteikšanu Dundagas Centrālās bibliotēkas un Vīdales
bibliotēkas telpām.
8. Par papildu finansējuma piešķiršanu Dundagas Mākslas un mūzikas skolai.
9. Par kopētāja iegādi.
10. Par sadarbību 18.novembra valsts svētku koncerta organizēšanā.
11. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 2 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma „Upes iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma „Jauntūļi” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
14. Par nekustamā īpašuma „Liepu iela 5” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
15. Par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Dundagas novada pašvaldības
Rīcības komitejas izveidi.
16. Par grozījumiem Stapinstitucionālās sadarbības komisijas darbā ar ģimenēm nolikumā.
17. Par grozījumiem Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Nolikumā.
18. Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Attīstības plāna apstiprināšanu 2019.2021.gadam.
19. Par grozījumiem amatu katalogā (Bāriņtiesa).
20. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
21. Par dzīvojamās telpas maiņu.
22. Par projekta ieceres atbalstīšanu Lībiešu saieta namam.
23. Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus.
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
25. Par dzīvokļa “Zītari” - 4 īres līguma pagarināšanu.
26. Par dzīvokļa Vīdales iela 8 -2 īres līguma pagarināšanu.
27. Par pastāvīgo komiteju sastāvu
28. Par jaunā sporta kompleksa izveidošanu pie Kolkas pamatskolas.
29. Par grozījumiem Trauksmes cēlēja ziņojumu izvērtēšanas komisijas sastāvā.
30. Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību
31. Par juridisko adresi SIA “LEGIT”
32. Par Sociālā dienesta lēmumu
33. Par sētnieka amatu Kolkas pagasta pārvaldē
34. Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam “Piekļuves nodrošināšana Kalna
dārzam”
35. Par projekta iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju
pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”_“KubeleStirniņas”
36. Par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. apstiprināšanu uz laiku
37. Par komandējumu A.Grīvānei
38. Par papildu finansējumu juridisko pakalpojumu apmaksai.
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39. Par grozījumiem Dundagas novada
domes 2010.gada 22.decembra
saistošajos noteikumos Nr.47 "Dundagas novada pašvaldības nolikums".
\
1.
Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore J.V.Valtere sniedz informāciju par domes
pieņemto lēmumu izpildi un citām darba aktualitātēm: par jauno normatīvo aktu regulējumu
par pašvaldības kapitālsabiedrību uzraudzības pienākuma pāriešanu uz pašvaldību
izpilddirektoriem; par veiktajiem iepirkumiem; par amatu vakancēm, kā arī atbild uz deputātu
jautājumiem par juriskonsulta amata vakanci, par kārtību, kādā tiek noteikta ierobežota
pieejamība dokumentiem, lietvedības sistēmā Namejs, par prasību deputātu pieprasījumu
izskatīšanu kārtējās domes sēdēs, par Tiesībsarga norādījumu izpildes gaitu u.c.
Domes priekšsēdētājs A.Felts informē par dalību konferencē par emocionālo stresu un
darba vidi; kā arī par Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra” izveidoto vadi
(apstiprināto valdes locekli).

2.
Par ēkas Pils ielā 9 (TN), Dundagā apkuri
A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par Dundagas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam”
2. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts
Mērķis
Nodrošināt BLPC telpas un citas telpas Pils ielā 9 ar apkuri.
Izvērtējums
Pašvaldības ēkā Pils iela 9 Tautas nams darbojas Brīvā laika pavadīšanas centrs, audēji un
pensionāru apvienība. Sertificēts skursteņslauķis, apsekojot Pils ielu 9, konstatēja, ka krāsns
apkures ierīces nedrīkst lietot, jo ir sairuši, bojāti skursteņu gali, plaisas skursteņos, skursteņi
izbūvēti slīpi un atbalstās pret jumta konstrukcijām, no Jotul tipa krāsniņām skursteņos nonāk
pārāk karstas dūmgāzes. Taisnajā skurstenī ir ievietota čaula un iegādāta jauna apkures ierīce,
salaboti skursteņu gali. Šobrīd nevar apkurināt lielo zāli un citas telpas .Ļoti sliktā stāvoklī ir
arī ēkas jumts. Ir priekšlikums ierīkot neapkurināmajās telpās Jotul tipa krāsniņu apkuri ar
skursteņu izvadu caur griestiem un jumtu un SIA “Akvilon” piedāvājums skursteņa
materiāliem ir EUR 666,49. Jotul krāsniņas iegādes izmaksas ir EUR 700,00 un papildus jāveic
cenu aptauja ierīkošanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.310.:
1. 2019.gadā ierīkot apkuri Pils ielā 9 ar Jotul tipa krāsni ar izvadu caur griestiem un
jumtu, rīkojot cenu aptauju
2. Līdzekļus piešķirt no nekustamo īpašumu apsaimniekošanai paredzētā budžeta.
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3.
Par apkures sistēmas izbūvi Bānīša ielā 4
A.Felts
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punkts;
2. 2017.gada 13.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.338
pakalpojumu sniedzējiem” 10.punkts;
3. Likums “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts;

“Prasības

sociālo

Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības Sociālo dienestu ar atbilstošām un piemērotām
telpām sociālā pakalpojuma sniegšanai
Izvērtējums
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.
Telpās ir veikts kosmētiskais remonts, ierīkota ugunsdrošības un apsardzes signalizācija,
salaboti skursteņi, labota ēkas fasāde, izstrādāts centralizētās siltumapgādes projekts,
topogrāfija.. Ir izsludināta cenu aptauja uz siltumtrases ierīkošanu no Talsu ielas 18 uz
Bānīša ielu 4. SIA “”Talsu spriegums” ir sagatavojusi tāmi apkures sistēmas izbūvei Bānīša
ielā 4 1. un 2. stāvam par EUR 22 232.00. Ir priekšlikums sludināt cenu aptauju apkures
sistēmas ierīkošanai un to ierīkot līdz 2019. gada 30. decembrim, atvieglojot un padarot
lietderīgāku apkures nodrošināšanu Bānīša ielā 4.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.311.:
1. Ierīkot apkures sistēmu Bānīša ielā 4 1. un 2. stāvā 2019. gadā, rīkojot cenu aptauju.
2. Nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzēt no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma uz gada
beigām.
Lēmums nosūtāms: Saimnieciskam dienestam, Sociālajam dienestam, grāmatvedībai
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro

4.
Par papildu finansējumu SIA “Dundagas veselības centrs”
A.Felts
Pamats
1. SIA „Dundagas veselības centrs”, Reģ.Nr.51203036041, valdes priekšsēdētājas Agitas
Vagenmeisteres iesniegums Nr.DD-3-26.2/19 no 11.11.2019;
2. 27.10.2017. gada lēmums Nr.242 “Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas
līguma un nomas līguma slēgšanu”;
3. Likums “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punkts; 15. panta pirmās daļas 7.
punkts, 21. panta pirmās daļas 23. punkts.
Mērķis
Nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Izvērtējums
Pašvaldība ir deleģējusi SIA un SIA apņemas noteiktā kārtībā un apjomā sniegt ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz personu
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pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas
vecuma, pirmās vai otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes
nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē. Pārvaldes uzdevuma
ietvaros SIA sniegto pakalpojumu maksas apmēru klientiem nosaka pašvaldība, izvērtējot SIA
sagatavotu un iesniegtu priekšlikumu.
2019.gada budžetā pašvaldība piešķīra finanšu līdzekļus SIA “Dundagas veselības centrs”
EUR 43 281 apmērā, kas bija paredzēti ilgstošai sociālai aprūpei 8 klientiem. Klientu skaita
izmaiņu dēļ SIA “Dundagas veselības centrs” papildus nepieciešami finanšu līdzekļi EUR
1585 apmērā, lai nodrošinātu kvalitatīvu ilgstošo sociālo aprūpi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.312.:
1. Piešķirt nepieciešamos finanšu līdzekļus SIA “Dundagas veselības centrs“,
Reģ.Nr.51203036041, EUR 1585,00 apmērā.
2. Finansējumu nodrošināt no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām.
Lēmums nosūtāms: SIA “Dundagas veselības centrs”
Lēmums nododams izpildei: CA finansistei, grāmatvedībai

5.
Par dotāciju SIA “Dundagas veselības centrs”
A.Felts
Pamats
1. SIA „Dundagas veselības centrs”, Reģ.Nr.51203036041, valdes priekšsēdētājas Agitas
Vagenmeisteres iesniegums Nr.DD-3-31.2/19/1116 no 19.11.2019;
2. 27.10.2017. gada lēmums Nr.242 “Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas
līguma un nomas līguma slēgšanu”;
3. Likums “par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punkts; 15. panta pirmās daļas 7.
punkts, 21. panta pirmās daļas 23. punkts.
Mērķis
Nodrošināt SIA „Dundagas veselības centrs” darbību
Izvērtējums
Pašvaldība ir deleģējusi SIA un SIA apņemas noteiktā kārtībā un apjomā sniegt ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz personu
pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas vecuma,
pirmās vai otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes
nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē. Pārvaldes uzdevuma
ietvaros SIA sniegto pakalpojumu maksas apmēru klientiem nosaka pašvaldība, izvērtējot SIA
sagatavotu un iesniegtu priekšlikumu.
Iesniegumā Dundagas novada pašvaldībai SIA “Dundagas veselības centrs” valdes
priekšsēdētāja, informē, ka SIA laika periodā no 2019.gada maija līdz septembrim nav
pildījušās plānotās ieņēmumu prognozēs, kas saistītas ar apstākli, ka iestādē bija samazinājies
klientu skaits. Šajā laika periodā ir izveidojušies nodokļu parādi (UIN 2840 eiro un VSAOI
3830 eiro), kurus nepieciešams samaksāt valsts budžetā pēc iespējas tuvākajā laikā.
Pašvaldībai nepieciešams piešķirt vienreizēju dotāciju, lai SIA spētu nomaksāt nodokļu
parādus EUR 6270 apmērā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.313.:
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1. Piešķirt vienreizēju dotāciju SIA
“Dundagas
veselības
centrs“,
Reģ.Nr.51203036041, EUR 6270,00 (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit eiro) apmērā,
nodokļu nomaksai Valsts kasē.
2. Finansējumu nodrošināt no struktūrvienības 022 (Pabalsti), kur izveidojies budžeta
līdzekļu atlikums kodā 6255.
Lēmums nosūtāms: SIA “Dundagas veselības centrs”
Lēmums nododams izpildei: CA finansistei, grāmatvedībai

6.
Par telpu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu
A.Felts
Pamats
Likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.pantu un 6.1 panta trešā daļa; Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra
noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23.punkts un
24.punkts
Mērķis
Iznomāt Dundagas pils nedzīvojamās telpas, lai veicinātu pils kā kultūras un tūrisma
objekta attīstību
Izvērtējums
1.Dundagas novada mērķu un rīcību sasaiste ( Dundagas novada domes lēmums Nr.61,
22.03.2019.)
Vidēja termiņā mērķis
Rīcības virziens
Rīcība
7M-T-2 Veicināt
investoru piesaisti
uzņēmējdarbības attīstībai
Dundagas novadā

Investoru
piesaistes
aktivizēšana

Radīt labvēlīgus nosacījumus
uzņēmējdarbības aktivitātēm, kas saistītas
ar kultūru (sabiedriskā ēdināšanas
uzņēmumiem, tūrisma uzņēmumiem u

7M-K-2 Nodrošināt
plānveidīgu kultūras
nozīmes objektu
atjaunošanu un izveidi
Dundagas novadā

Kultūras nozīmes
objektu
atjaunošana un
radīšana

Veikt Dundagas pils atjaunošanu un tai
piegulošās teritorijas labiekārtošanu,
pamatojoties mākslinieciski
arhitektoniskajās, inženierkomunikāciju
izpētēs un ēkas izmantošanas koncepcijā

Mūsu kultūras mantojums un veids, kā mēs to saglabājam un lietderīgi izmantojam, ir
galvenais faktors, kas jāņem vērā, definējot Eiropas vietu pasaulē un tās pievilcību kā vietai,
kurā dzīvot un strādāt un kuru apmeklēt.1
Pētījums „Kultūras mantojuma nozīme Eiropai”2, kurā ir analizēta kultūras ietekme uz
kultūras, ekonomikas, sociālo un vides jomu nosaukti desmit galvenie ieguvumi no kultūras
mantojuma:
Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un
reģionu komitejai (22.07.2014.) „Ceļā uz integrētu pieeju Eiropas Kultūras mantojumam”;
1

Eiropas Savienības kultūras programmas finansētā projekta “Kultūras mantojuma nozīme Eiropai: ceļā uz
Eiropas indeksu kultūras mantojuma novērtēšanai”2, kura mērķis ir veicināt izpratni par daudzējādiem
ieguvumiem, ko veicina kultūras mantojums un sniegt politikas ieteikumus, kas veicinātu kultūras mantojuma
potenciāla pilnīgu izmantošanu veikts pētījums Cultural Heritage Counts for Europe. Dr. Jagodzinska K., Prof.Dr.
2
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1. ietekme uz Eiropas valstu, pilsētu,
reģionu un lauku apgabalu pievilcības
veicināšanu, attīstot radošos kultūras kvartālus, piesaistot talantus un veicinot
uzņēmējdarbības attīstību;
2. ietekme uz valstu un reģionu unikālās identitātes, kas var kalpot par veiksmīgas
mārketinga stratēģijas pamatu, lai attīstītu kultūras tūrismu un piesaistītu privātās
investīcijas, veidošanu;
3. ietekme uz jaunu darbavietu radīšanu;
4. nozīmīgs radošuma un inovāciju avots, lai ģenerētu jaunas idejas un problēmu
risinājumus un veidotu jaunus inovatīvus pakalpojumus;
5. investīcija kultūras mantojumā nes ievērojamu peļņu un rada nozīmīgus nodokļu
ieņēmumus gan no kultūras mantojuma saistītiem sektoriem, gan pārneses efekta
rezultātā;
6. ir katalizators ilgtspējīgai teritorijas atjaunošanai;
7. ir viens no ar klimata pārmaiņām saistītu izaicinājumu risinājumiem, ņemot vērā
kultūrvēsturisko ēku, kas ir revitalizētas, energoefektivitātes iespējas;
8. ietekmē dzīves kvalitāti apkaimē, veidojot valstu, pilsētu un apkaimju raksturu un tajā
valdošo atmosfēru, kas kalpo par priekšnosacījumu, lai šīs teritorijas kļūtu par populāru
izvēli dzīves un darba vietai un veicinātu vietējo iedzīvotāju, tūristu un radošo aprindu
apmeklējumus;
9. nodrošina būtisku stimulu izglītībai un mūžizglītībai, tai skaitā, veicinot labāku vēstures
izpratni un attīsta pilsonisko lepnumu un piederību, kā arī ietekmē sadarbību un
personīgo izaugsmi;
10. Apvieno vairākus iepriekš minētos pozitīvos aspektus, veidojot sociālo kapitālu un
veicinot sabiedrības saliedēšanos Eiropā, nodrošina ietvaru līdzdalībai, iesaistei, kā arī
integrācijai.
Dundagas pils ir nozīmīgs Ziemeļkurzemes kultūras mantojuma objekts, kura attīstība
kalpotu visai reģiona attīstībai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.314.:
1. Iznomāt Dundagas novada pašvaldībai piederošu nomas objektu – nedzīvojamās telpas
Nr. 13., 14., 15., kas atrodas ēkā ar kadastra numuru 8850 020 0412 un adresi Pils ielā
14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
2. Noteikt nomas objekta nosacīto cenu 1,57 euro/m2 mēnesī, kurai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis.
3. Pieņemt iesniegto noteikumu „Par Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atsevišķu telpu nomas
tiesību izsoli” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai
Lēmums nododams izpildei Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai

Purchla J., Sanetra – Szeliga J., Niedzwiecki P., Dr.Tylus K., Thys C., Vandensande A., Prof. Dr. Van Balen K.,
Dr.Van der Auwera S., Prof.Dr.Verpoest L. Cultural Heritage Counts for Europe.Krakow:International Cultural
Centre, 2015. Pieejams: http://www.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/;
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7.
Par telpu nomas maksu Dundagas bibliotēkā, Talsu ielā 7, Dundagā un Vīdales
bibliotēkā, “Vīdales skola”, Vīdales ciems, Dundagas pagasts
A.Felts, Z.Tālberga
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)
un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi”
Mērķis
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu
Izvērtējums
Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu
(likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome var noteikt maksu par
pašvaldības nekustāmā īpašuma lietošanu un pašvaldības nedzīvojamā fonda nomu (likuma
“Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) apakšpunkti).
Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta 2018.gada
20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk –
MK noteikumi).
Saskaņā ar veikto aprēķinu (Pielikums Nr.1) nomas maksa telpām Dundagas novada centrālā
bibliotēkā, Talsu iela 7, Dundagā:
EUR 0,20 stundā bez PVN par 1m2 , neieskaitot PVN 21%
EUR 0,24 stundā bez PVN par 1m2 , neieskaitot PVN 21%, apkures sezonas laikā
Saskaņā ar veikto aprēķinu (Pielikums Nr.2) nomas maksa zālei Vīdales bibliotēkā, “Vīdales
skola”, Vīdales ciems, Dundagas pagasts:
EUR 0,22 stundā par 1m2 , neieskaitot PVN 21%
EUR 0,25 stundā par 1m2 , neieskaitot PVN 21 %, apkures sezonas laikā
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.315.:
1. Noteikt nomas maksu Dundagas novada centrālās bibliotēkas telpām, Talsu iela 7,
Dundagā:
EUR 0,20 stundā bez PVN par 1m2 , neieskaitot PVN 21%;
EUR 0,25 stundā bez PVN par 1m2, neieskaitot PVN 21%, apkures sezonas laikā
2. Noteikt nomas maksu zālei Vīdales bibliotēkā, “Vīdales skola”, Vīdales ciems,
Dundagas pagasts, Dundagas novads:
EUR 0,25 stundā par 1m2 , neieskaitot PVN 21%;
EUR 0,30 stundā par 1m2 , neieskaitot PVN 21 %, apkures sezonas laikā.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālās bibliotēkas vadītājai
Rutai Emerbergai
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8.
Par papildu finansējuma piešķiršanu Dundagas Mākslas un mūzikas skolai
A.Felts
Pamats
Darba likuma 101. panta pirmās daļas 7. punkts, 112. panta pirmās daļas 4. punkts.
Mērķis
Papildus finansējuma nepieciešamība, jo radušies neplānoti izdevumi Dundagas Mākslas un
mūzikas skolas budžetā, izmaksājot darbiniekam atlaišanas pabalstu likumā paredzētajā
kārtībā.
Izvērtējums
Saskaņā ar Darba likuma 101. panta pirmās daļas 7. punktu, ka darba devējam ir tiesības
rakstveidā uzteikt Darba līgumu, ja darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ
un to apliecina Ārsta atzinums, 2019. gada 17. maijā tika pārtrauktas darba attiecības ar
apkopēju (Vārds, uzvārds). Darba likuma 112 panta pirmās daļas 4. punkts paredz, ka darba
devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu četru mēnešu vidējās izpeļņas
apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts vairāk, nekā 20 gadus, tāpēc
2019. gada 17. maijā, uzsakot darba attiecības apkopējai (Vārds, uzvārds), bija jāizmaksā
normatīvajos aktos paredzētais atlaišanas pabalsts 4 mēnešu vidējās peļņas apmērā – 2158.98
EUR. Radās izdevumi, kas netika plānoti, kad tika sastādīts izglītības iestādes budžets 2019.
gadam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.316.:
Piešķirt papildu finansējumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolai 2159 EUR apmērā.
Ņemt vērā pie 2019.gada budžeta grozījumiem, pārskatot iekšējos iestādes finanšu līdzekļus.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktorei Dacei Čoderai.

9.
Par kopētāja iegādi
A.Felts
Pamats
Likums „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļa.
Mērķis
Iegādāties kopētāja, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesa norisi Dundagas vidusskolā.
Izvērtējums
2019.gada pavasarī skolā (Talsu iela 18) pārstāja darboties kopētājs Konica Minolta bizbuz
250, kas nodrošināja metodisko materiālu, pārbaudes darbu un citu dokumentu pavairošanu.
Pieaicinātais Konica Minolta speciālists apliecināja, ka kopētāja remonts ir nelietderīgs
(pielikumā apsekošanas akts), ieteica iegādāties jaunu, kas būs arī kvalitatīvāks.
Lai nodrošinātu dažādu materiālu pavairošanu, izmantojām mazāk jaudīgu kopētāju, kas
iestādē bija saglabājies no 2015.gada. Taču arī tas š.g. septembrī saplīsa. Vēl vienu kopētāju
š.g. augustā skolas darbības nodrošināšanai nodeva pašvaldības kanceleja, kuru lietojam šobrīd.
Kopētajam ir neliels defekts – atstāj melnas svītras. Jāņem vērā arī tas, ka kopētāja jauda nav
paredzēta apjomīgam darbam – skaitliski lielai un intensīvai kopiju sagatavošanai īsā laika
periodā. Strādājot ar šo kopētāju pasliktinājušies sekretāres darba apstākļi.
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Ņemot vērā esošo situāciju, lūdzu piešķirt līdzekļus kopētāja Konica Minolta bh 227
iegādei EUR 1200, PVN apmaksa EUR 252, kopējā summa EUR 1452.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.317.:
Veikt grozījumus Dundagas vidusskolas budžeta tāmē, samazinot finansējumu kodā 2229 par
570 EUR un kodā 2279 par 536 EUR, lai palielinātu finansējumu kodā 5238 kopētāja Konica
Minolta bh 227 iegādei par summu EUR 1452 (ar PVN).
Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskolai

10.
Par sadarbību 18.novembra valsts svētku koncerta organizēšanā
A.Felts, T.Kaudze
Pamats
Sadarbība starp Valsts prezidenta kanceleju, VSIA “Latvijas koncerti” un Dundagas novada
pašvaldību.
Mērķis
Organizēt koncertu “18.novembra svētku koncerts Dundagā”;
Koncerta norises laiks un vieta: 2019.gada 18.novembris pl. 17.30, Lībiešu tautas nams
Mazirbē.
Izvērtējums
Pamatojoties uz sadarbību starp Valsts prezidenta kanceleju, VSIA “Latvijas koncerti” un
Dundagas novada pašvaldību puses vienojas organizēt Koncertu un nodrošināt tā sekmīgu
norisi.
Veidojot 2019.gada budžetu, pašvaldībai ideja un informācija par šo pašākumu nebija zināma,
līdz ar to, nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu līguma korektu izpildi un koncerta
sekmīgu norisi, nav iekļauts 2019.gada budžetā. Finansējums, kas nepieciešams ir svētku
koncerta dalībnieku ēdināšanai (60 dalībnieki, tiks nodrošinātas brokastis, pusdienas un
uzkodas pēc koncerta) un tas sastāda EUR 744,00.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.318.:
Nodrošināt 18.novembra svētku dalībnieku ēdināšanu Mazirbē, (60 dalībnieki) paredzot
finansējumu EUR 744,00 apmērā.
Finansējumu nodrošināt no struktūrvienības “Lībiešu saieta nams” budžeta līdzekļu atlikuma
(kods 2279).
Lēmums nosūtāms: Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai
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Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 2 izsoles rezultātu apstiprināšanu
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 26.09.2019. lēmums Nr. 233 „Par dzīvokļa
īpašuma „Skolotāju māja 2” – 2 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”.
2. Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2”- 2, Mazirbē, Kolkas
pagastā, Dundagas novadā, pirmās izsoles noteikumu 39. punkts.
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3.
Dundagas
novada
pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas 11.11.2019. sēdes protokola Nr.18 1. punkts.
Mērķis
Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 2 izsoles rezultātus.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada pašvaldības domes 26.09.2019. lēmumu Nr. 233 „Par dzīvokļa
īpašuma „Skolotāju māja 2” - 2 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma atsavināt
mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 2 ar kadastra numuru 8862 900 0272,
kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 54,30 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām
543/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes (turpmāk – dzīvokļa īpašums
„Skolotāju māja 2” - 2), par nosacīto cenu 6810,00 €.
Dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 2 pirmā izsole notika 11.11.2019., uz to bija
pieteikušies divi dalībnieki.
Saskaņā ar Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 11.11.2019. sēdes
protokola Nr. 18 1.punktu dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 2 par 8010,00 € nosolīja
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx.
Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 2, Mazirbē, Kolkas
pagastā, Dundagas novadā, pirmās izsoles noteikumu 39. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus
apstiprina Pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas.
(Vārds, uzvārds) samaksājis visu pirkuma maksu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.319.:
1. Apstiprināt 2019.gada 11.novembra notikušā dzīvokļa īpašuma “Skolotāju māja 2” - 2,
Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr. 8862 900 0272, kas sastāv no
dzīvokļa ar kopējo platību 54,30 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 543/9539
domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa
īpašumu izsoles uzvarētājam (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par pirkuma maksu
8010,00 € (astoņi tūkstoši desmit eiro).
2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot dzīvokļa īpašuma “Skolotāju māja 2” – 2,
Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr. 8862 900 0272, pirkuma līgumu ar
(Vārds, uzvārds).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

12.
Par nekustamā īpašuma „Upes iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu
A.Felts, T.Kaudze, Z.Tālberga, V.Skuja
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmums Nr. 157 „Par nekustamā
īpašuma „Upes iela 4” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”.
2. Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Upes iela 4”, Dundagā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā, trešās izsoles noteikumu 30. punkts.
3. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
11.11.2019. sēdes protokola Nr.18 4. punkts.
Mērķis
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Apstiprināt nekustamā īpašuma „Upes iela 4”

izsoles rezultātus.

Izvērtējums
Ar Dundagas novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumu Nr. 157 „Par nekustamā
īpašuma „Upes iela 4” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma atsavināt rakstiskā
izsolē nekustamo īpašumu „Upes iela 4” ar kadastra numuru 8850 020 0196, kas sastāv no
0,5048 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0536, uz kuras ir
reģistrētas ēkas ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0196 001, 8850 020 0196 002, 8850 020
0196 004, 8850 020 0196 005, par nosacīto cenu 42 170,00 €.
Nekustamā īpašuma „Upes iela 4” pirmā izsole notika 16.08.2019., uz to nebija pieteicies
neviens dalībnieks. Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija (turpmāk – komisija)
izsoli atzina par nenotikušu un nolēma izsludināt nekustamā īpašuma „Upes iela 4” otro izsoli
ar grozītiem izsoles noteikumiem, nosakot, ka piedāvātā augstākā cena jāsamaksā trīs mēnešu
laikā no pirkuma līguma parakstīšanas. Otrā izsole notika 27.09.2019., uz to nebija pieteicies
neviens dalībnieks. Komisija izsoli atzina par nenotikušu un nolēma izsludināt nekustamā
īpašuma „Upes iela 4” trešo izsoli ar grozītiem izsoles noteikumiem, nosakot, ka piedāvātā
augstākā cena jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas. Trešā
izsole notika 11.11.2019., uz to bija pieteicies viens dalībnieks.
Saskaņā ar Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 11.11.2019. sēdes
protokola Nr. 18 4.punktu nekustamo īpašumu „Upes iela 4” par 42 205,00 € nosolīja SIA
„LUUX TRANS”, reģistrācijas numurs 41203054651.
Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Upes iela 4”, Dundagā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā, trešās izsoles noteikumu 30. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus
apstiprina Pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas.
SIA „LUUX TRANS” samaksājis avansa maksājumu 10% no nosolītās cenas.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Burnevics, V.Skuja,
T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga)
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.320.:
1. Apstiprināt 2019.gada 11.novembra notikušā nekustamā īpašuma “Upes iela 4”,
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra numurs 8850 020 0196, kas
sastāv no 0,5048 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020
0536, uz kuras ir reģistrētas ēkas ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0196 001, 8850 020
0196 002, 8850 020 0196 004, 8850 020 0196 005, izsoles rezultātus un pārdot
nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam SIA „LUUX TRANS”, reģistrācijas numurs
41203054651, par pirkuma maksu 42 205,00 € (četrdesmit divi tūkstoši divi simti pieci
eiro, 00 centi).
2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma “Upes iela 4”,
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra numurs 8850 020 0196, pirkuma
līgumu ar SIA „LUUX TRANS”.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

13.
Par nekustamā īpašuma „Jauntūļi” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
A.Felts, T.Kaudze
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.06.2019. sēdes lēmums Nr. 163 „Par nekustamo
īpašumu 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.
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4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3. panta 2. punkts.
5. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātais „Dundagas novada
pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts.
Mērķis
Atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā atrodas nekustamais īpašums
„Jauntūļi” ar kadastra numuru 8850 024 0010, kas sastāv no 0,1447 ha lielas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 024 0010, uz kuras ir reģistrēta ēka ar kadastra apzīmējumu 8850
024 0010 001 (turpmāk arī nekustamais īpašums „Jauntūļi”).
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 27.06.2019. sēdes lēmumu Nr. 163 „Par nekustamo īpašumu
atsavināšanas uzsākšanu” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamam īpašumam
„Jauntūļi” ar kadastra numuru 8850 024 0010, kas sastāv no 0,1447 ha lielas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 024 0010, uz kuras ir reģistrēta ēka ar kadastra apzīmējumu 8850
024 0010 001.
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.
Nekustamā īpašuma „Jauntūļi” atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem
ir 441,10 €.
Nekustamā īpašuma „Jauntūļi” atsavināšanas cena ņemot vērā novērtējumu un
papildizmaksas būtu 6124,30 €. To veido:
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1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja
SIA
„Latio”,
reģistrācijas
nr.
41703000843, 10.09.2019. aprēķinātā nekustamā īpašuma „Jauntūļi” tirgus vērtība –
5900,00 €;
2) novērtēšanas izmaksas – 205,00 €;
3) kadastra dokumentu izsniegšana – 19,30 €.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.321.:
1. Atsavināt mutiskā izsolē nekustamo īpašumu „Jauntūļi” ar kadastra numuru 8850 024
0010, kas sastāv no 0,1447 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 024
0010, uz kuras ir reģistrēta ēka ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0010 001, par nosacīto
cenu 6130,00 €.
2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai.
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.

14.
Par nekustamā īpašuma „Liepu iela 5” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2019. sēdes lēmums Nr. 116 „Par
pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas uzsākšanu”.
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts, 3. panta otrā daļa,
4. panta pirmā daļa, 8. panta otrā, trešā, sestā, septītā daļa.
3. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts.
4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.
panta 2. punkts.
5. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātais „Dundagas novada
pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1.
punkts.
Mērķis
Atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā atrodas nekustamais īpašums
„Liepu iela 5” ar kadastra numuru 8850 020 0211, kas sastāv no 0,2087 ha lielas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0211 (turpmāk arī nekustamais īpašums „Liepu iela
5”).
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 26.04.2019. sēdes lēmumu Nr. 116 „Par pašvaldības nekustamo
īpašumu atsavināšanas uzsākšanu” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamam
īpašumam „Liepu iela 5” ar kadastra numuru 8850 020 0211.
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Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
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.
Nekustamā īpašuma „Liepu iela 5” atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites
datiem ir 2241,02 €.
Nekustamā īpašuma „Liepu iela 5” atsavināšanas cena ņemot vērā novērtējumu un
papildizmaksas būtu 3170,00 €. To veido:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Latio”, reģistrācijas nr. 41703000843,
28.10.2019. aprēķinātā nekustamā īpašuma „Liepu iela 5” tirgus vērtība – 3000,00 €;
2) novērtēšanas izmaksas – 170,00 €.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.322.:
1. Atsavināt mutiskā izsolē nekustamo īpašumu „Liepu iela 5” ar kadastra numuru 8850
020 0211, kas sastāv no 0,2087 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850
020 0211, par nosacīto cenu 3170,00 €.
2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai.
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.

15.
Par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Dundagas novada pašvaldības
Rīcības komitejas izveidi
A.Felts
Pamats:
1. Dziesmu svētku likums
2. MK 2018.gada 19.septembra rīkojums Nr.438 “Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku norises laiku”
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Mērķis:
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības izglītības iestāžu radošo kolektīvu dalību XII
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
Izvērtējums:
Ar MK 2018. gada 19.septembra rīkojumu Nr.438 “Par XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku norises laiku” XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tiek
rīkoti no 2020. gada 6. jūlija līdz 12. jūlijam Rīgā.
Dundagas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu radošo kolektīvu dalībai
Svētkos nepieciešamas organizatoriskās darbības, kuru nodrošināšanai tiks izmantoti valsts
budžeta mērķdotācija un pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī līgumattiecību veidošana ar
dažādu pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošinās dažādas svētku dalībnieku vajadzības. Lai
nodrošinātu sagatavošanās procesa norisi, arī citās pašvaldībās tiek veidotas attiecīgas Rīcības
komitejas. Rīcības komiteju sastāvā tiek nodrošināta deputātu, pašvaldības administrācijas
vadības, pašvaldības administrācijas struktūrvienību pārstāvniecība, tādējādi aptverot jomas,
kuru ietvaros notiks aktivitātes – finanšu jomā, juridiskā nodrošinājuma jomā, drošības jomā,
transporta nodrošinājuma jomā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.323.:
Lai nodrošinātu kvalitatīvu sagatavošanās procesu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem, Dundagas novada dome nolemj izveidot XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku Dundagas novada Rīcības komiteju sekojošā sastāvā:
Rīcības komitejas priekšsēdētājs – Dundagas novada domes priekšsēdētājs;
Rīcības komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Dundagas novada pašvaldības
izpilddirektore;
Rīcības komitejas locekļi:
1. pašvaldības izglītības speciālists, Dundagas novada XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku koordinators sadarbībā ar VISC (Svētku rīkotājs);
2. pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītājs;
3. pašvaldības finansiste;
4. pašvaldības policijas vadītājs;
5. sabiedrisko attiecību speciālists

16.
Par grozījumiem Stapinstitucionālās sadarbības komisijas
darbā ar ģimenēm nolikumā
A.Felts, M.Burnevics
Mērķis
Nodrošināt komisijas darbību atbilstoši nolikumam
Izvērtējums
Komisija secinājusi, ka Kolkā komisijas sēdes nav nepieciešamas katru mēnesi, līdz ar ko
komisijas nolikumā veicami grozāmi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.324.:
Nolikuma IV daļas Komisijas darba organizācija 20.punktu izteikt šādā redakcijā: “Komisija
tiek sasaukta pēc komisijas vadītāja vai komisijas locekļu ierosinājuma, bet ne retāk kā reizi
mēnesī Dundagā, Kolkā pēc nepieciešamības.
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17.
Par grozījumiem Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Nolikumā
A.Felts
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punkts; Izglītības likuma 22. pants;
Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļa un 17. pants; likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 8. punkts.
Mērķis
Veikt grozījumus izglītības iestādes Nolikumā, lai tā saturs būtu atbilstīgs īstenojamo izglītības
programmu uzskaitījumam
un atbilstīgs
izstrādātajiem / aktualizētajiem Iekšējiem
noteikumiem.
Izvērtējums
Saskaņā ar 25.07.2019. Dundagas novada domes Lēmumu Nr.186 ir saskaņotas Dundagas
Mākslas un mūzikas skolā īstenojamās 10 profesionālās ievirzes izglītības programmas, kas
saskaņotas Latvijas Nacionālajā kultūras centrā un licencētas Izglītības kvalitātes valsts
dienestā un ir spēkā no 2019. gada 25. augusta: Vizuāli plastiskā māksla, Dejas pamati,
Klavierspēle, Kokles spēle, Vijoles spēle, Ģitāras spēle, Saksofona spēle, Sitaminstrumentu
spēle, Kora klase un kopš 2019./2020. mācību gada – Klarnetes spēle. Kopš 2018./2019.
mācību gada pārtraukta realizēt profesionālās ievirzes izglītības programma Flautas spēle.
Grozījumi jāizdara 11. punktā, izsakot šādā redakcijā:
11.1.Vokālā mūzika — Kora klase 20V 212 06 1 (Dundagā un Kolkā)
11.2.Stīgu instrumentu spēle — Kokles spēle 20V 212 02 1 (Kolkā)
11.3.Pūšaminstrumentu spēle — Saksofona spēle 20V 212 03 1
11.4.Pūšaminstrumentu spēle — Klarnetes spēle 20V 212 03 1
11.5.Taustiņinstrumentu spēle — Klavierspēle 20V 212 01 1
11.6.Stīgu instrumentu spēle — Ģitāras spēle 20V 212 02 1
11.7.Stīgu instrumentu spēle — Vijoles spēle 20V 212 02 1
11.8.Sitaminstrumentu spēle 20V 212 04 1
11.9.Vizuāli plastiskā māksla — 20V 211 00 1
11.10.Dejas pamati — 20V 212 10 1
25.03.2019. izstrādāti Iekšējie noteikumi Nr. MS-1-7./19/01 “Izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas kritēriji un kārtība, izglītojamo pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība”.
Grozījumi jāizdara 16. punktā un 44.8. punktā, tos izsakot šādā redakcijā:
16. Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē notiek saskaņā ar Izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kritērijiem un kārtību, izglītojamo pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību.
44.8. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus un kārtību, izglītojamo
pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību pieņem Pedagoģiskā padome, apstiprina Direktors.
07.10.2019. aktualizēti Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem.
Grozījumi jāizdara 34. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
34. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā un Izglītības iestādes
Iekšējās kārtības noteikumos izglītojamajiem, kurus apstiprina Direktors.
Grozījumi jāizdara 20. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
20. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību nodarbība vai mācību stunda.
Saskaņā ar izstrādātajiem normatīviem grozījumi jāizdara 44.10. punktā, izsakot to šādā
redakcijā:
44.10. Dokumentu pārvaldības kārtību — apstiprina Direktors.
Attiecīgi no Noslēguma jautājumiem jāizslēdz 57. punkts, jo tas ir lieks: Direktora
apstiprināti iekšējie normatīvi pašsaprotami ir jāievēro.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav

18

NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.325.:
Apstiprināt grozījumus Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Nolikumā (pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktorei Dacei Čoderai.

18.
Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Attīstības plāna apstiprināšanu
2019.-2021.gadam
A.Felts, T.Kaudze
Pamats
Pašvaldības Nolikuma 5. punkta 5.3. apakšpunkts, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.
pants, Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts un 21. panta 27. punkts.
Mērķis
Sekmēt Dundagas mākslas un mūzikas skolas darbības ilgtspējīgu attīstību.
Izvērtējums
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Attīstības plāns 2019. — 2021. gadam ir vidēja termiņa
attīstības plānošanas dokuments.
Pamatojoties uz izglītības iestādes darbības izvērtējumu 2018./2019. mācību gadā, izglītības
iestādes darbības izvērtējumu pa pamatjomām un izglītības iestādes Pašnovērtējumu, tiek
noteiktas izglītības iestādes turpmākās attīstības prioritātes, mērķi un uzdevumi.
Attīstības plāns izstrādāts saskaņā ar: Latvijas ilgtspējas stratēģiju līdz 2030. gadam; Izglītības
likumu; Dundagas novada Attīstības programmu 2014. — 2020. gadam.
Ieteikums plānā iekļaut atrunu, ka visi plānotie finanšu ieguldījumi veicami izvērtējot katra
budžeta gada finansiālās iespējas.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics, V.Skuja,
T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-1 (A.Felts), atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.326.:
Apstiprināt Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Attīstības plānu 2019. — 2021. gadam,
vērtējot katra gada budžeta iespējas.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktorei Dacei Čoderai.

19.
Par grozījumiem amatu katalogā (Bāriņtiesa)
A.Felts
Pamats
1) Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu nr.1075”Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”
2) Dundagas novada domes 2019.gada 25.janvāra lēmuma nr.21 “ Par Dundagas novada
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu”.
Mērķis
Bāriņtiesas locekļa amatam atbilstošas saimes un līmeņa noteikšana ņemot vērā pieņemto
lēmumu nozīmīgu

19

Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 2019.gada 25.janvāra lēmumu nr.21 ”Par Dundagas
novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu” ir apstiprināts amatu klasifikācijas katalogs.
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi nr.1075 ”Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs”( turpmāk- Noteikumi) nosaka vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu
klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās. Noteikumu 10. punkts nosaka, ka
amatus klasificē atbilstošās saimēs un līmeņos, ņemot vērā saimju aprakstus un līmeņu
raksturojumu:
bāriņtiesas loceklis - 45.saime Bāriņtiesa, II līmenis, 9.mēnešalgu grupa
Izmaiņām ir nepieciešams papildus finansējums, kas jāparedz 2020.gada Dundagas novada
bāriņtiesas budžetā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.327.:
Grozīt Dundagas novada domes 2019.gada 25.janvāra lēmuma nr.21 “Par Dundagas novada
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu” , izsakot pielikuma 7.2. punktu šādā redakcijā :
7.2.

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas
loceklis

45.Bāriņtiesas ( II),
9.mēnešalgu
grupa

3

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada centrālai administrācijai, grāmatvedībai

20.
Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
A.Felts
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants; Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2) punkts; Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
Mērķis
Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību
Izvērtējums
1. Dundagas novada pašvaldībā 2019.gada 09.septembrī saņemts (Vārds, uzvārds) (turpmāk –
Iesniedzēja), dzīvojošas Dundagas novada, Dundagas pagasta, Dundagā, Priedaines ielā 18,
dz.4 rakstveida iesniegums, reģ. Nr.DD-3-26.2/19/686, kurā lūgusi anulēt ziņas par deklarētās
dzīvesvietas adresi (Vārds, uzvārds) adresē: Priedaines iela 18, dz.4, Dundaga, Dundagas
pagasts, Dundagas novads. Iesniedzēja iesniegumā pamatojusi, ka ir minētā dzīvokļa īrniece
un, ka (Vārds, uzvārds) deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo jau 4 gadus, kā arī neveic komunālos
maksājumus. Papildus telefoniski vēl piebildusi, ka jau vairākus gadus neuztur nekādus
kontaktus ar šo personu, zinot tikai to, ka dzīvo Rojas novada Melnsila ciemā.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā noteikto, iesniegumu ar
lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu ir tiesības iesniegt jebkurai ieinteresētai
personai. Savukārt, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmā daļa nosaka, ka „iestādei
ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto
ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses”.
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Administratīvā
procesa
likuma 59.panta pirmā daļa nosaka ka, „pēc
administratīvās lietas ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem
aktiem ir nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu. [...]”. Savukārt, šī panta otrā daļa
nosaka, ka „iegūstot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt
informāciju no administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, [...]. Ja iestādei
nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas
rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem”.
Saskaņā ar iepriekšminēto, pašvaldība ieguva informāciju no:
2.1. Dundagas novada domes 2010.gada 27.janvāra sēdes Nr.2, 29.§ /Lēmums Nr.39/ “Par
atļauju deklarēt dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī”, apliecinājuma par tiesībām personai deklarēt
dzīvesvietu minētajā adresē kā apakšīrniekam;
2.2. LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un konstatēja, ka (Vārds, uzvārds)
dzīvesvieta Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā, Priedaines ielā 18, dz.4 deklarēta
2010.gada 03.februārī;
2.3. pašvaldības arhīvā glabāšanā nodotajiem dokumentiem un secināja, ka saskaņā ar lietu
glabāšanas termiņiem par 2010.gadu, lietas par personu dzīvesvietas deklarācijām ir iznīcinātas
- īslaicīgi glabājamas lietas (5 gadi), taču no iepriekš konstatētā izriet, ka (Vārds, uzvārds)
tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarēšanai attiecīgajā adresē ir domes lēmums, konkrēti veiktie
grozījumi Iesniedzējas īres līgumā.
3. Lai izvērtētu Iesniedzējas iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats anulēt
ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu, saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma
62.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu
būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai
trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”,
pašvaldības sekretāre :
3.1. 2019.gada septembrī mēģināja sazināties ar (Vārds, uzvārds) uz Iesniedzējas norādīto
(Vārds, uzvārds) telefona numuru (xxxxx). Uz zvanu atsaucās (Vārds, uzvārds) brālis, kurš
apsolīja visu informāciju par labprātīgu pārdeklarēšanos nodot adresātam, taču tika secināts, ka
līdz septembra beigām nekādas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā personas dzīvesvietas adresē
netika fiksētas. No pašvaldības puses telefoniska sazināšanās notika vairakkārt, līdz vienā no
sarunām tika saņemta informācija, ka (Vārds, uzvārds) uz doto brīdi nevar veikt
pārdeklarēšanos, jo LR pilsoņa pasei beidzies derīguma termiņš, šobrīd notiekot jauna
dokumentu kārtošana un tiklīdz būs jaunā pase, (Vārds, uzvārds) veiks dzīvesvietas
deklarēšanu faktiskajā dzīvesvietā;
3.2. 2019.gada 03.oktobrī, ņemot vērā paskaidroto, nosūtīja (Vārds, uzvārds) ierakstītā pasta
sūtījumā vēstuli par administratīvā procesa uzsākšanas atlikšanu uz laiku līdz š.g. 31.oktobrim,
līdz jauna personas apliecinoša dokumenta saņemšanas. Papildus persona tika brīdināta ka, ja
līdz noteiktā termiņa beigām LR Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu
nebūs aktualizētas (mainīta adrese) pašvaldība uzsāks administratīvo procesu saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmo daļu;
3.3. par administratīvā procesa uzsākšanas atlikšanu uz laiku līdz š.g. 31.oktobrim informēja
Iesniedzēju;
3.4. konstatēja, ka līdz š.g. 31.oktobrim LR Iedzīvotāju reģistrā ziņas par (Vārds, uzvārds)
deklarēto dzīvesvietu nav aktualizētas;
3.5. sazināšanās mēneša garumā praktiski bijusi neveiksmīga, jo persona izvairījusies no
sarunām - neatbildēja uz telefona zvaniem.
4. Pamatojoties uz Iesniedzējas iesniegumā norādīto un papildus noskaidroto, pašvaldība
secina, ka:
1) (Vārds, uzvārds) nav ņēmis vērā pašvaldības vēstulē norādīto par administratīvā procesa
uzsākšanas atlikšanu uz laiku, kas rezultējies ar apzinātu laika novilcināšanu un pašvaldības
maldināšanu par labprātīgu pārdeklarēšanos;
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2) iemitināšana dzīvojamā telpā kā apakšīrniekam tika noteikta ar nosacījumu, ka
persona neiegūst pastāvīgās dzīvojamās telpas lietošanas tiesības, bet tās pieder īrniekam
(Iesniedzējai);
3) Iesniedzējai (dzīvokļa īrniece) ir radušies iebildumi;
4) (Vārds, uzvārds) nav ievērojis Dzīvesvietas deklarēšanas likuma ceturtā panta pirmajā daļā
noteikto, ka “dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā,
kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, līdz
ar to nav sasniegts arī Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pirmajā pantā noteiktais likuma mērķis
– […], lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Ņemot vērā visus konstatētos lietas apstākļus, tiek secināts, ka personai ir zudušas
tiesības uz deklarēto dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2)punktā: „ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas otro
punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu,
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.328.:
Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, deklarēto dzīvesvietas adresi
Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Priedaines iela 18, dz.4.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši
Paziņošanas likuma 8.panta trešajai daļai, administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts
pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo Dundagas novada
pašvaldības domes lēmumu (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) vai viņu pilnvarotajiem
pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.
Lēmums nosūtāms: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei

21.
Par dzīvojamās telpas maiņu
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 10.04.2019. iesniegums.
2. (Vārds, uzvārds) 16.10.2019. iesniegums
3. Dundagas novada pašvaldības 19.03.2019. īres tiesību līgums Nr. DD-8-2.2/19/8.
4. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.panta pirmā un otra daļa.
5. 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr.10 “Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 4.punkts.
Mērķis
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) personas
kods xxxxx (turpmāk – persona) 10.04.2019. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 10.04.2019. ar
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Nr.DD-3-26.2/19/278)
un
16.10.2019. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.04.2019.
ar Nr.DD-3-26.2/19/799), kuros persona lūdz mainīt izīrēto pašvaldības dzīvojamo telpu no 2
dzīvojamām istabām uz 3 dzīvojamām istabām, norādot, ka šobrīd ģimenē ir divi pieaugušie un
trīs bērni (2 zēni un 1 meitene) un vēlas turpināt dzīvot “Skolotāju māja 2”, Mazirbē, Kolkas
pagastā, Dundagas novadā.
Ar personu 19.03.2019. ir noslēgts īres tiesību līgums Nr.DD-8-2.2/19/8 par pašvaldības
divu dzīvojamo istabu dzīvokļa “Skolotāju māja 2” dz.8, Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas
novadā lietošanu, ar termiņu līdz 31.12.2021.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.panta pirmā daļa nosaka, ka
pašvaldība var sniegt palīdzību pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas
apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu domes
saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā, savukārt, otrā daļa nosaka, ka palīdzību īrētās
pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai
piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti
iesniegumi par attiecīgā veida palīdzības saņemšanu.
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 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.329.:
Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās
telpas maiņas reģistrs” (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx.
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

22.
Par projekta ieceres atbalstīšanu Lībiešu saieta namam
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam 3.1.3. Rīcības sadaļā
“Kultūra”:
Rīcības kods K-19 papildus līdzekļi aprīkojuma modernizēšanai kultūras iestādēs;
Rīcības kods K-18 atbalsts lībiešu etnogrāfiskā muzeja izveidei Kolkā;
Rīcības kods K-2 identificēt lībiešu kultūras izpausmes;
Rīcības kods K-20 atbilstošs IT aprīkojums novada kultūras iestādēs.
2. Lībiešu kultūrtelpas ilgtspējas nodrošināšanas plāns 5 gadiem:
2.6. Infrastruktūra lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma iepazīšanai;
2.6.4. Lībiešu saieta nams Kolkā.
Mērķis
Izveidot emocionālu, intelektuālu un informatīvi bagātu pastāvīgo ekspozīciju Lībiešu saieta
namā par Kolku, Kolkasragu un Ziemeļkurzemes lībiešu kultūrvēsturi, kas rezonētu ar
apmeklētāju personīgo pieredzi.
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Izvērtējums
Lībiešu saieta nams (LSN) savā pirmajā darbības sezonā ir parādījis, ka apmeklētāji ir
ieinteresēti ne tikai kultūras pasākumu apmeklēšanā un tūrisma informācijas gūšanā, bet arī
vēlas izzināt vietējo cilvēku dzīvi un lībiešu kultūru. Sezonas laikā ir bijuši vairāki gadījumi,
kad ceļotāji no ārzemēm, it īpaši no ASV, ir braukuši speciāli uz Kolku, lai apmeklētu LSN un
uzzinātu vairāk par mazo Latvijas pamattautu – lībiešiem. Mūsu stāsts ļauj vilkt paralēles ar
citu mazo tautu izdzīvošanas un mūsdienu integrēšanas pieredzi. Lībiešu kultūra padara mūsu
novadu īpašu uz pārējās Latvijas fona, tas ir mūsu lepnums un gods būt lībiešu novadam.
Lībiešu saieta namā darbojas divas biedrības, kam krājumā ir ievērojams priekšmetu
daudzums, ko izrādīt apmeklētājiem. Veidojot ne tikai vizuāli, bet arī saturiski bagātīgu
ekspozīciju, kas rezonētu ar apmeklētāju un izglītotu, tiktu radīta pievienotā vērtība LSN kā
lībiešu kultūras un tūrisma informācijas centram. Liela daļa apmeklētāju nevēlas izmantot gida
pakalpojumu, bet paši izpētīt Lībiešu saieta namu. Ir nepieciešama vizuāli un informatīvi
bagāta pastāvīgā ekspozīcija, kur apmeklētāji var iemācīties vairāk par mūsu novadu,
ekspozīcija, kas būtu interesanta dažādu veidu mērķauditorijai, ieskaitot skolēnu grupas.
2020. gada pavasarī Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinās projektu konkursu Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda aktivitātēs ar stratēģisko mērķi attīstīt un pilnveidot
piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un kultūras mantojuma pieejamību. Rīcība EJZF 3
Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība.
Sabiedriskā labuma projektiem pieejams 90% atbalsta intensitāte. Šajā projektu konkursā
pašvaldība varētu startēt ar projektu par Kolkas Lībiešu saieta nama pastāvīgās ekspozīcijas
mākslinieciskās koncepcijas izstrādi un realizāciju.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.330.:
Atbalstīt projekta ‘’Kolkas Lībiešu saieta nama pastāvīgās ekspozīcijas mākslinieciskās
koncepcijas izstrāde un realizācija’’ ieceri

23.
Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus
A.Felts
Pamats
1. Zemes ierīcības likuma 8.pants
2. ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts
3. 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” II daļa
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības darbu procesuāli ātrāku un efektīvāku
Izvērtējums
Dundagas novada dome izskata jautājumus, kas saistīti ar zemes gabalu un nekustamo
īpašumu sadalīšanu.
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa paredz, kādos gadījumos izstrādājams zemes
ierīcības projekts, bet trešā daļa nosaka gadījumus, kad projekts nav izstrādājams, nosakot, ka
par nosauktajām darbībām jāpieņem vietējās pašvaldības lēmums.
2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” II.daļa nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāti un apstiprināti zemes ierīcības projekti.
11.2.punktā noteikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes
nosacījumus vai, gadījumā, ja normatīvie akti nepieļauj projekta izstrādi, vietējā pašvaldība
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atsaka izsniegt projekta izstrādes nosacījumus, pieņemot attiecīgu lēmumu. 11.6.punkts
nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai
noraidīšanu.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.331.:
1. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru pieņemt lēmumu par nekustamo
īpašumu sadalīšanu atsevišķos īpašumos bez zemes ierīcības projekta izstrādes.
2. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru pieņemt lēmumu par zemes
ierīcības projekta uzsākšanas noraidīšanu.
3. Izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Dundagas novada domē, iesniedzot iesniegumu Dundagas novada pašvaldības
administrācijā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

24.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
A.Felts
24.1. Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 07.11.2019. 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 11. daļa.
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši
noteiktajam lietošanas veidam un likumam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs nekustamam
īpašumam “Ievlejas 55” ar kadastra Nr.8850 020 0351, kurš sastāv no 0,06 ha lielas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0351 (turpmāk – nekustamais īpašums
“Ievlejas 55”), kas atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
Par nekustamā īpašuma “Ievlejas 55” izmantošanu 2014.gada 3.jūlijā ir noslēgts Zemes
nomas līgums Nr.DD-8-2.1/14/8 (turpmāk tekstā – nomas līgums) ar (Vārds, uzvārds) personas
kods xxxxx (turpmāk tekstā – nomnieks).
Nomnieks ir iesniedzis 07.11.2019. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 07.11.2019. ar
Nr.DD-3-26.2/19/832), kurā lūdz pagarināt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Ievlejas
55” izmantošanu līdz 03.07.2044.
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
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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 55” 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 11.daļu, ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas
līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma
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 normatīvajos
aktos paredzētajā kārtībā.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 28.punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala
iznomāšanu pieņem iznomātājs.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.332.:
1. Nodot nomai nekustamo īpašumu “Ievlejas 55” kadastra Nr.8850 020 0351, kas sastāv no
0,06 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0351.
2. Pagarināt 2014.gada 3.jūlija zemes nomas līgumu Nr.DD-8-2.1/14/8 ar (Vārds, uzvārds)
personas kods xxxxx uz laiku līdz 03.07.2030.
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 nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

24.2.
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 11.11.2019. 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 11. daļa.
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši
noteiktajam lietošanas veidam un likumam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs nekustamam
īpašumam “Ievlejas 34” ar kadastra Nr.8850 020 0330, kurš sastāv no 0,06 ha lielas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0330 (turpmāk – nekustamais īpašums
“Ievlejas 34”), kas atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
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Par nekustamā īpašuma “Ievlejas 34” izmantošanu 2014.gada 19. maijā ir noslēgts
Zemes nomas līgums Nr.DD-8-2.1/14/2 (turpmāk tekstā – nomas līgums) ar (Vārds, uzvārds)
personas kods xxxxx (turpmāk tekstā – nomnieks).
Nomnieks ir iesniedzis 11.11.2019. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 11.11.2019. ar
Nr.DD-3-26.2/19/837), kurā lūdz pagarināt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Ievlejas
34” izmantošanu uz 10 gadiem.
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 34” 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 11.daļu, ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas
līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma
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 normatīvajos
aktos paredzētajā kārtībā.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 28.punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala
iznomāšanu pieņem iznomātājs.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.333.:
1. Nodot nomai nekustamo īpašumu “Ievlejas 34” kadastra Nr.8850 020 0330, kas sastāv
no 0,06 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0330.
2. Pagarināt 2014.gada 19.maija zemes nomas līgumu Nr.DD-8-2.1/14/2 ar (Vārds,
uzvārds) personas kods xxxxx uz laiku līdz 27.11.2029.
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 nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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25.
Par dzīvokļa “Zītari” - 4 īres līguma pagarināšanu
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 18.10.2019. iesniegums.
2. Dundagas novada pašvaldības 31.10.2016. īres tiesību līgums Nr. DD-8-2.2/17/12.
3. Dundagas novada pašvaldības 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā
pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.9., 4.punkts.
4. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 11.panta trešā daļa, 213.pants.
Mērķis
Palīdzības sniegšana speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds)
(turpmāk – persona) 10.10.2019. iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 18.10.2019. ar Nr. DD-326.2/19/795 (turpmāk – iesniegums), kurā persona lūdz pagarināt īres tiesību līgumu dzīvoklī,
kas atrodas adresē “Zītari” dz.4, Kolkā, Kolkas pag., Dundagas nov., LV3275.
Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Zītari” kadastra Nr. 8862 007 0191, kura
sastāvā ir dzīvoklis Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0191 001 009, dzīvojamās mājas un
zemes domājamās daļas, un tas atrodas adresē “Zītari” dz. 4, Kolka, Kolkas pagastā, Dundagas
novadā (turpmāk – dzīvoklis Nr.4).
Pašvaldība 31.10.2016. ar personu ir noslēgusi īres tiesību līgumu Nr. DD-8-2.2/17/12 par
dzīvokļa Nr.4 izmantošanu ar termiņu līdz 01.11.2019.
Pašvaldības 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz
palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” (turpmāk noteikumi Nr.10) 3.9.punkts
nosaka, ka palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt personas, kuras
nodarbinātas atbalsta uzdevumu īstenošanā.
Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” (turpmāk tekstā – Likums) 21.3 panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība dzīvojamās
telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim
gadiem, bet otrā daļa nosaka, ka izbeidzoties dzīvojamās telpas īres līguma termiņam,
pašvaldībai ir tiesības lemt par īres līguma pagarināšanu, ja speciālists joprojām ir nodarbināts
šā likuma 21.1 panta otrajā daļā noteiktajā jomā un ir spēkā sadarbības līgums ar speciālista
darba devēju.
Persona joprojām ir nodarbināta pašvaldībā kā apkopēja Kolkas pamatskolā.
Likuma 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.
Noteikumu Nr.10, 4.punkts nosaka, lēmumu par palīdzību speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu pieņem Dundagas novada pašvaldības dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.334.:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam “Zītari” kadastra Nr. 8862 007 0191 telpu
grupai/dzīvoklim Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0191 001 009 statusu –
“speciālistam izīrējamā dzīvojamā telpa”.
2. Pagarināt īres tiesību līgumu par īres tiesībām nekustamajā īpašumā, kas atrodas adresē
“Zītari” dz.4, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā ar (Vārds, uzvārds), personas kods
xxxxx uz laiku līdz 27.11.2022.
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

26.
Par dzīvokļa Vīdales iela 8 -2 īres līguma pagarināšanu
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 07.11.2019. iesniegums.
2. Dundagas novada pašvaldības 02.05.2013. īres tiesību līgums Nr.4.
3. Dundagas novada pašvaldības 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā
pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.4.,
4.punkts.
4. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 11.panta trešā daļa, 213.pants.
Mērķis
Palīdzības sniegšana speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds)
(turpmāk – persona) 07.11.2019. iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 07.11.2019. ar Nr. DD-326.2/19/833 (turpmāk – iesniegums), kurā persona lūdz pagarināt īres tiesību līgumu
pašvaldības dzīvoklī, kas atrodas adresē Vīdales iela 8 dz.2, Dundagā, Dundagas pag.,
Dundagas nov., LV3270.
Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Vīdales 8” kadastra Nr. 8850 020 0249, kura
sastāvā ir dzīvoklis Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0249 001 002, dzīvojamās mājas un
zemes domājamās daļas, un tas atrodas adresē Vīdales iela 8 dz. 2, Dundaga, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – dzīvoklis Nr.2).
Pašvaldība 02.05.2013. ar personu ir noslēgusi īres tiesību līgumu Nr.4 (reģistrēts ar
Nr.DD-8.2.2/17/07) par dzīvokļa Nr.2 izmantošanu ar termiņu līdz 01.11.2019.
Pašvaldības 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz
palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” (turpmāk noteikumi Nr.10) 3.4.punkts
nosaka, ka palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt personas, kuras
nodarbinātas izglītības programmas īstenošanā.
Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” (turpmāk tekstā – Likums) 21.3 panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība dzīvojamās
telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim
gadiem, bet otrā daļa nosaka, ka izbeidzoties dzīvojamās telpas īres līguma termiņam,
pašvaldībai ir tiesības lemt par īres līguma pagarināšanu, ja speciālists joprojām ir nodarbināts
šā likuma 21.1 panta otrajā daļā noteiktajā jomā un ir spēkā sadarbības līgums ar speciālista
darba devēju.
Persona joprojām ir nodarbināta pašvaldībā Dundagas vidusskolā kā pedagogs.
Likuma 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.
Noteikumu Nr.10, 4.punkts nosaka, lēmumu par palīdzību speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu pieņem Dundagas novada pašvaldības dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
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NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.335.:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Vīdales 8” kadastra Nr.8850 020 0249 sastāvā esošajai telpu
grupai/dzīvoklim Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0249 001 002 statusu – “speciālistam
izīrējamā dzīvojamā telpa”.
2. Pagarināt īres tiesību līgumu par īres tiesībām nekustamajā īpašumā, kas atrodas adresē
Vīdales iela 8 dz.2, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā ar (Vārds, uzvārds),
personas kods xxxxx uz laiku līdz 27.11.2022.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

27.
Par pastāvīgo komiteju sastāvu
A.Felts
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 20.pants, 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 50. un 51.pants
2. Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 "Dundagas
novada pašvaldības nolikuma" 4.punkts
Izvērtējums
Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 "Dundagas novada
pašvaldības nolikums" 4.1. un 4.3. reglamentē komiteju locekļu skaitu – Finanšu komiteja- 7,
Attīstības un plānošanas komiteja – 4.
Sakarā ar notikušo deputātu maiņu (Māra Napska vietā deputātes pienākumus uzsākusi pildīt
Zane Tālberga), nepieciešams veikt grozījumus Attīstības un plānošanas komitejas un Finanšu
komitejas sastāvā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.336.:
Ievēlēt Zani Tālbergu Attīstības un plānošanas komitejas sastāvā, izdarot grozījumus
Dundagas novada domes 2017.gada 30.jūnija lēmumā Nr. 133 “Par pastāvīgo komiteju sastāv”,
izsakot 2.4. punktu šādā redakcijā:
“2.4. Zane Tālberga”;
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija

28.
Par jaunā sporta kompleksa izveidošanu pie Kolkas pamatskolas
Ziņo I.Onzule; A.Felts, M.Burnevics
Pamats
10.05.2002. Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
14.pants. Ziedojumu pieņemšanas ierobežojumi
Valsts amatpersona, kā arī publiskas personas institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda
veida mantisko palīdzību publiskas personas institūcijas vajadzībām — personāla apmācības
vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta
trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī
neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai
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mantiskās
palīdzības
koleģiālās institūcijas atļauja.

saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai

Mērķis
Nodrošināt veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas Kolkas pamatskolas
izglītojamiem.
Izvērtējums
Kolkas pamatskolas izglītojamiem nav iespējas lietderīgi un veselīgi pavadīt starpbrīžus un
no mācību stundām brīvo laiku skolas pagalmā, jo nav šādām nodarbēm iekārtota atbilstoša
teritorija. Labos laika apstākļos bērni labprāt uzturas skolas pagalmā svaigā gaisā, spēlējot
spēles. Lai novērstu nelietderīgu skraidīšanu pa zālāju un apstādījumiem, nepieciešams
izveidot bērniem drošu un aktīvām nodarbēm piemērotu atribūtu.
Kolkas pagasta pārvalde 2012.gadā saņēmusi ziedojumu no Šveices, ar izlietojuma mērķiveciem cilvēkiem un bērniem. Uz šodienu atlikums ir 2 592,63 EUR. Minētā summa lietderīgi
tiktu izmantota, iekārtojot pie Kolkas pamatskolas brīvā laika pavadīšanas āra atribūtu SIA
“GoPLAY” piegādātu un uzstādītu “Jauno sportistu komplekss WD1420” par 2 592,63 EUR.
Minētais atribūts būtu pieejams ikvienam bērnam vai jaunietim, kas apmeklētu Kolkas ciemu,
kas mazinātu risku jauniešu un bērnu nelietderīga brīvā laika pavadīšanai arī ārpus mācību
laika.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.337.:
Apstiprināt ziedojuma atlikuma 2 592,63 EUR apmērā mērķtiecīgu izlietojumubrīvā laika atribūta iegādei un uzstādīšanai Kolkā.
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pamatskolai, finansistei

(29.)
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”
A.Felts, M.Burnevics
Deputāti norāda, ka tā kā saistošo noteikumu projektam nav iesniegts juriskonsulta
atzinums, kā to nosaka Dundagas novada pašvaldības nolikums, tiek ierosināts pārcelt
jautājuma izskatīšanu sēdes beigās.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
Pārcelt jautājumu Nr.29. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra
saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” izskatīšanu sēdes
beigās, kā pēdējo.
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29.
Par grozījumiem Trauksmes cēlēja ziņojumu izvērtēšanas komisijas sastāvā
Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts, T.Kaudze
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības 2019.gada 25.jūnija iekšējie noteikumi “Trauksmes
celšana” 9.punkts;
2. J.Langzama 21.11.2019. iesniegums (reģ. 21.11.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/852 )
Mērķis
Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas
komisijas sastāvā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības 2019.gada 25.jūnija iekšējo noteikumu “Trauksmes
celšana” 9.punkts nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina novada dome.
Dundagas novada pašvaldībā 21.11.2019. saņemts Jāņa Langzama iesniegums ar
lūgumu atbrīvot viņu no darba Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisijā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.338.:
Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas
komisijas sastāvā, ar 28.11.2019. izslēdzot no komisijas sastāva Jāni Langzamu.
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai

30.
Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Ziņo I.Bekmane-Avota, A.Felts, M.Burnevics
Pamats
1. Dundagas novada domes 24.01.2013. saistošie noteikumi Nr.2 „Par zemesgabalu nomas
maksas apmēru”.
2. Dundagas novada domes 26.09.2019. lēmumu Nr.241 “Par neapbūvēta pašvaldības
zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
3. Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas 12.11.2019. vēstule 1-18/10529.
4. Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas 13.11.2019. vēstule 1-18/10589.
5. Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pants.
6. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 31.punkts, 29.2. un 30.2. apakšpunkts.
7. 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 atbilstoši likuma "Par zemes
reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, un nomnieks
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību.
Izvērtējums
Dundagas novada dome 26.09.2019. sēdē pieņēma lēmumu Nr.241 “Par neapbūvēta
pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, ar kuru apstiprināja saistošos
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noteikumus
Nr.14
“Par
neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.14).
Pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas (turpmāk –
ministrija) 12.11.2019. atzinumu 1-18/10529 (reģistrēts pašvaldībā 12.11.2019. ar Nr. DD-331.2/19/1099), kurā ministrija vērš uzmanību, ka saistošo noteikumu Nr.14 2.punktā iekavās
norādītais ir precizējams, jo nav saprotams uz ko attiecināts iekavās norādītais, proti, uz
personisko palīgsaimniecību vajadzībām vai zemesgabaliem. Ministrija norāda, ka ar
terminiem “dārzeņkopība” un “dārzkopība” nesaprot sakņu dārzus un ģimenes dārzus.
Pašvaldība saņēmusi ministrijas 13.11.2019. atzinumu 1-18/10589 (reģistrēts pašvaldībā
14.11.2019. ar Nr. DD-3-31.2/19/1109), kurā ministrija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 31.punktu 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 30.1., 30.2. un 30.3.apakšpunktā neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmērs
noteikts no zemesgabala kadastrālās vērtības. Ievērojot minēto, ministrija lūdz pārskatīt
saistošo noteikumu Nr.14 2.punktu, proti, noteikt lielāku nomas maksu no zemesgabala
kadastrālās vērtības, jo pretējā gadījumā nav iespējams gūt pārliecību, ka nomas maksas
apmērs ir noteikts ievērojot MK noteikumu Nr.350 31.punktā doto pilnvarojumu un tas ir
noteikts lielāks par noteikumu Nr.350 30.2.apakšpunktā noteikto nomas maksas apmēru.
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.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu Dome var pieņemt saistošos
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Lēmuma projekts
1. Atcelt Dundagas novada domes 26.09.2019. lēmumu Nr.241 “Par neapbūvēta pašvaldības
zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada domes 24.01.2013. saistošos noteikumus
Nr.2 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru”.
3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. … “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” (saistošie noteikumi pielikumā).
Lēmuma projekta sagatavotājs: attīstības un plānošanas nodaļas zemes lietu speciāliste Iveta
Bekmane-Avota
Lēmuma projekta saskaņotāji: izpilddirektore, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja,
finansiste
Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai
Lēmuma projekta iesniedzējs: Domes priekšsēdētājs
Deputāti norāda, ka tā kā saistošo noteikumu projektam nav iesniegts juriskonsulta
atzinums, kā to nosaka Dundagas novada pašvaldības nolikums, tiek ierosināts atlikt
jautājuma izskatīšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz Attīstības un plānošanas komitejas sēdi decembrī.
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31.
Par juridisko adresi SIA “LEGIT”
Ziņo M.Blūma; A.Felts, M.Burnevics
Pamats
1. ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts
2. 08.11.2019. Nomas līgums, reģ.Nr.DD-82.2/19/35
3. 20.11.2019. SIA “LEGIT” iesniegums, reģ. Nr. DD-3-26.2/19/851
Mērķis
Nodrošināt uzņēmējdarbības atbalstu
Izvērtējums
Dundagas novada dome izskata jautājumus, kas saistīti uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu
veikšanu.
Dundagas novada pašvaldība 08.11.2019. ir iznomājusi nekustamo īpašumu “Mazirbes
Speciālā Internātskola” uzņēmumam SIA “LEGIT”, par ko noslēgts nomas līgums, reģ.Nr.DD82.2/19/35.
Lai sekmīgi veiktu īpašuma apsaimniekošanu, kā arī piedalītos dažādu finansējumu piesaistē,
uzņēmums SIA “LEGIT” Dundagas novada pašvaldībai 20.11.2019. iesniegtajā iesniegumā
reģ. Nr. DD-3-26.2/19/851 norāda, ka būtu lietderīgi reģistrēt uzņēmuma juridisko adresi
nekustamajā īpašumā.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.339.:
Atbalstīt uzņēmuma SIA “LEGIT” reģ.Nr.40203210382 ieceri reģistrēt juridisko adresi
nekustamajā īpašumā “Mazirbes Speciālā Internātskola”, adrese: “Mazirbes skola”, Mazirbe,
Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275.
Lēmumu nosūtīt: SIA “LEGIT”, gints.fricbergs@mazirbe.lv .

32.
Par Sociālā dienesta lēmumu
Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts,
Pamats
1.
Dundagas novada sociālā dienesta 09.09.2019. lēmums Nr.2-6/355 “Par pabalstu
daudzbērnu ģimenei”.
2. (Vārds, uzvārds) 16.09.2019. iesniegums.
3. Dundagas novada pašvaldības 14.10.2019. vēstule.
4. (Vārds, uzvārds) 17.10.2019. atbildes vēstule.
5. Dundagas novada pašvaldības 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.3 „Par speciālajiem
pabalstiem” 2., 24., 25., 37. punkts un 3.3. apakšpunkts.
6. Administratīvā likuma 81.panta pirmā un piektā daļa.
Mērķis
Atkārtoti izvērtēt Dundagas novada sociālā dienesta 09.09.2019. lēmumu Nr.2-6/355 “Par
pabalstu daudzbērnu ģimenei”.
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Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) (turpmāk –
persona) 16.09.2019. iesniegumu, kas reģistrēts pašvaldībā 16.09.2019. ar Nr.DD-326.2/19/696, ar lūgumu pārskatīt Dundagas novada sociālā dienesta 09.09.2019. lēmumu Nr.26/355 “Par pabalstu daudzbērnu ģimenei” (turpmāk – dienesta lēmums) un atkārtoti lemt par
iespēju piešķirt ēdināšanas pabalstu.
Pašvaldības 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr.3 „Par speciālajiem pabalstiem” (turpmāk –
saistošie noteikumi Nr.3) nosaka, ka:
- 3.3. apakšpunkts - pašvaldība piešķir pabalstu daudzbērnu ģimenēm;
- 2. punkts - noteikumos lietotais termins: ģimene – personas, kurām ir kopēji izdevumi
par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;
- 24. punkts - pabalsts daudzbērnu ģimenei ir pabalsts daudzbērnu ģimenes bērniem (līdz
20 gadu vecumam, sociālās korekcijas klašu audzēkņiem bez vecuma ierobežojuma)
ēdināšanas izdevumu segšanai Dundagas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs;
- 25. punkts - pabalsta daudzbērnu ģimenei apmērs atbilst pašvaldības apstiprinātai
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma cenai. Pabalsta
summu pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam. Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav
iespējams, pabalstu pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā klientam
skaidrā naudā, klienta lietā norādot izmaksas veida pamatojumu.
Pašvaldība nosūtījusi personai 14.10.2019. vēstuli (reģ.nr.DD-3-23.1/19/906), kurā lūgusi
sniegt papildus informāciju par ģimeni.
Persona 17.10.2019. atbildes vēstulē, kas reģistrēta pašvaldībā 17.10.2019. ar Nr.DD-326.2/19/794, sniedz skaidrojumu par bērnu aprūpi.
Saistošo noteikumu Nr.3 37. punkts nosaka, ka sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un faktisko rīcību klients normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Dundagas novada domē.
Administratīvā likuma 81.panta pirmā daļa nosaka, ka augstāka iestāde izskata lietu vēlreiz pēc
būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi. Augstāka iestāde,
pieņemot lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu, citastarp ievēro Valsts pārvaldes iekārtas
likumā noteikto formu, kādā tiek īstenota padotība pār zemāku iestādi, kā arī apstrīdētā
administratīvā akta veidu, savukārt piektā daļa nosaka, ka apstrīdētais administratīvais akts
iegūst savu galīgo noformējumu tādā veidā, kādā tas noformēts lēmumā par apstrīdēto
administratīvo aktu. Šādā veidā tas ir izpildāms un to var pārsūdzēt tiesā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.340.:
1. Atcelt Dundagas novada Sociālā dienesta 09.09.2019. lēmumu Nr.2-6/355 “Par pabalstu
daudzbērnu ģimenei”.
2.
Piešķirt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai PII “Kurzemīte” (Vārds, uzvārds)
(p.k.xxxxx) daudzbērnu ģimenes bērniem (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds).
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds), adrese
Lēmums nododams izpildei: sociālajam dienestam, centrālajai administrācijai
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33.
Par sētnieka amata vietu Kolkas pagasta pārvaldē
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada domes 25.01.2019. lēmums Nr.21. “Par Dundagas novada
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu”.
2. Dundagas novada domes 22.12.2011. lēmuma Nr.363. ”Par vienotu metodiku,
aprēķinot darba samaksu apkopējiem un sētniekiem” 2.punkts.
3. Likums „Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļa.
Mērķis
Uzlabot Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienības - Saimnieciskā daļa darbu ar mērķi
nodrošināt administratīvās teritorijas labiekārtošanu.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) amatu klasifikācijas
katalogā, kas apstiprināts ar Dundagas novada domes 25.01.2019. lēmumu Nr.21.
(prot.Nr.1.,24.p.), noteiktas 2 sētnieku amata vietas. Abu sētnieku tīrāmā platība atbilst katram viena darba slodze.
Labiekārtot nepieciešams arī sekojošās pašvaldību iestādes apkārtnes teritorijas Kolkas tautas nama āra teritorija - intensīva kopšana 470m², zālājs 4300m², Līvu saieta nama
āra teritorija - intensīva kopšana 280m², zālājs 630m² un stāvlaukuma teritorija - intensīva
kopšana 300m², zālājs 120m².
Saskaņā ar Dundagas novada domes 22.12.2011. lēmums Nr.363. ”Par vienotu
metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem un sētniekiem” 2.punktu 1 slodzei ielu tīrītāja
tīrāmai platībai atbilst: a) ikdienas tīrāmā platība - trotuāri, celiņi, laukumi – 1000 m2 (80% no
darba samaksas); b) pārraugāmā platība - zaļā zona, braucamā daļa līdz 5000 m2 (20% no
samaksas).
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļa nosaka, ka Pašvaldības autonomā funkcija ir
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Izvērtējot esošo situāciju, priekšlikums Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienībā
Saimnieciskā daļa izveidot vēl vienu sētnieka amata vietu ar 2020.gada 01.janvāri.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (Z.Tālberga, G.Kristiņš, V.Skuja, T.Kaudze,
J.Mauriņš), pret-1 (A.Felts), atturas – 1 (M.Burnevics)
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.341.:
Izveidot Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienībā “Saimnieciskā daļa” sētnieka amata vietu ar
01.01.2020., nosakot vienu darba slodzi. Darbiniekam noteikta darba samaksa 430,00 EUR
mēnesī, 13.saime “Fiziskais un kvalificētais darbs”, I līmenis (atbilstoši Ministru kabineta
30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amata katalogs”),
1.mēnešalgu grupa, 1.pakāpe (atbilstoši Dundagas novada domes iekšējiem noteikumiem
“Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi”, kas apstiprināti ar Dundagas novada
domes 24.11.2017. lēmumu Nr.255).
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldei

36

34.
Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam
“Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam”
Ziņo J.Rērihs; A.Felts, V.Skuja, T.Kaudze, G.Kristiņš, Z.Tālberga, M.Burnevics
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmā un otrā daļa, 21.pants;
2. 2019.gada 22.februāra Dundagas novada domes lēmums Nr.51 “Par dalību ELFLA 7.kārtas
projektu konkursā”;
3. 2019.gada 27.jūnija Dundagas novada domes lēmums Nr.149 “Par aizņēmumu Valsts kasē
ELFLA projektu iesnieguma Nr.19-08-AL17-A019.2203-000007 “Piekļuves nodrošināšana
Kalna dārzam” īstenošanai”;
4. 2019.gada 24.oktobra Dundagas novada domes lēmums Nr.281 “Par projekta “Piekļuves
nodrošināšana Kalna dārzam” finansējuma avotiem”.
Mērķis
Papildus darbu tāmes izmaksu apstiprināšana un finanšu līdzekļu piešķiršana papildus
darbiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektā “Piekļuves
nodrošināšana Kalna dārzam”.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība realizē ELFLA līdzfinansētu projektu Nr.19-08-AL17A019.2203-000007 “Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam”. Būvuzņēmējs SIA “EMB
GROUP” 21.11.2019. uzsāka būvlaukuma iekārtošanu, lai uzsāktu darbus objektā. Tiltam
paredzētajā nospraustajā trasē, ierīkojot skrūvpāļiem paredzētās vietas, zemes virskārta tika
atsegta līdz 1,40m dziļumam.
Atsedzot zemes virskārtu, būvuzņēmējs konstatēja, ka skrūvpāļu urbšana nav iespējama
grunts sastāva dēļ, jo paredzētās urbšanas vietas sastāv no laukakmeņiem un ķieģeļiem.
Zemes rakšanas darbi nav paredzēti projekta budžeta tāmē. Lai turpinātu darbus objektā,
nepieciešams plānot papildus darbus, kas veicami gan ar rokām, gan mehanizēti (mini
ekskavators). Papildus darbu summa sastāda 1187,70 EUR, tsk. PVN 21%. Papildus darbu
tāme pievienota pielikumā.
Sagatavotais lēmuma projekts:
1. Piešķirt finansējumu papildus darbu veikšanai projektā “Piekļuves nodrošināšana
Kalna dārzam” 1187,70 EUR, tsk. PVN 21%;
2. Finansējumu paredzēt no “Uzskaites dimensijas sociālie pakalpojumi” (141) budžeta.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 2 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – 5
(Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics, V.Skuja, T.Kaudze)
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu, lēmums nav pieņemts.

35.
Par projekta iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
investīciju pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”_“Kubele-Stirniņi”
Ziņo J.Rērihs; A.Felts
Pamats
1. Likuma „Par pašvaldībām” 12., 15. panta pirmās daļas 5. punkts, 21. panta pirmā daļa.
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9.08.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”.
2. Dundagas novada domes 24.08.2015. sēdes lēmums Nr.171 “Par Dundagas novada
uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases
kritērijiem”.
3. Dundagas novada domes 25.07.2019. sēdes lēmums Nr.174 “Ceļa posma apstiprināšana un
virzīšana uz Lauku attīstības programmu 2014.-2020.gadam investīciju pasākumu
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””.
Mērķis
Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
investīciju pasākumā “Pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības grants
ceļa “Kubele-Stirniņi” 1,313 km posma pārbūvei.
Izvērtējums
Lauku atbalsta dienests no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim ir
izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā, kuru mērķis ir
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai
veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.
Atbalsta pretendenti pasākumā ir pašvaldības, kuras atrodas lauku teritorijā, izņemot
republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000.
Atbalsts tiek piešķirts vietējās pašvaldības grants ceļu (turpmāk – objektu) bez cietā seguma
izbūvei un pārbūvei (izņemot valsts ceļus un Transeiropas transporta tīkla savienojumus)
atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, t.sk. rīcības un investīcijas
plāniem.
Saskaņā ar 29.08.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” (turpmāk – MK noteikumi
Nr.475) 10. punktu atbalsta intensitāte ir 90 procentu no projekta attiecināmajiem izdevumiem
un Dundagas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) ir noteikts pieejamais atbalsta apmērs
– maksimāli pieejamais publiskais finansējums 360 000,00 EUR.
MK noteikumu Nr.475 8. punkts nosaka, ka projektā ietvertos objektus nosaka vietējā
pašvaldība pēc tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta
saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa
projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem
apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā” (pasākuma kods – 4.3.).
Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.09.2015. sēdes lēmumu Nr.171 “Par Dundagas
novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas
atlases kritērijiem” tika apstiprināti Dundagas novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko
rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases kritēriji.
No kopējā pašvaldībai pieejamā publiskā finansējuma 360 000,00 EUR atlikums ir 88 111,49
EUR. Dundagas novada dome 25.07.2019. sēdes lēmumā Nr.174, nolēma virzīt pašvaldības
ceļa “Kubele - Stirniņas” 1,313 km posmu, kā nākamo atbalstāmo.
Lai noskaidrotu pārbūves izmaksas ceļa “Kubele-Stirniņi” 1,313 km posmam, tika
veikts iepirkums Nr.DNP 2019/19, kurā uzvarēja pretendents ar piedāvājumu 97 288,84 EUR
(tsk. PVN 21%).
Cenu aptaujā Nr. DNPz 2019/25 par būvuzraudzību uzvarēja pretendents ar
piedāvājumu 3630,00 EUR (tsk. PVN 21%).
Autoruzraudzības izmaksas sastāda 968,00 EUR (tsk. PVN 21%).
Līdz ar to projekta kopsumma sastāda 101 886,84 EUR (tsk. PVN 21%). No šīs
summas pašvaldības daļa sastāda 13 775,35 EUR (tsk. PVN 21%).
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze), pret-nav, atturas – 1 (J.Mauriņš)
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.342.:
1. Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
investīciju pasākumā “Pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības
grants ceļa “Kubele-Stirniņi” 1,313 km posma pārbūvei.
2. Nodrošināt priekšfinansējumu projekta realizācijai līdz 101 886,84 EUR (tsk. PVN 21%),
tai skaitā pašvaldības līdzfinansējumu 13 775,35 EUR (tsk. PVN 21%), līdzekļus paredzēt
no pašvaldības 2020. gada budžeta.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

36.
Par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. apstiprināšanu amatā uz laiku
Ziņo J.V.Valtere; T.Kaudze, M.Burnevics, Z.Tālberga
Pamats
1. Valsts pārvaldes likuma 33.panta otrā daļa;
2. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts;
3. Dundagas novada domes 2017.gada 24.novembra lēmums Nr.251 “Par aizvietošanas
kārtību atsevišķos gadījumos” (prot.Nr.13., 1.p.).
4. Atlīdzības likuma 14.panta pirmā un trešā daļa
Izvērtējums
Ar 22.08.2019. tika izbeigtas darba attiecības ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju un
saskaņā ar Dundagas novada domes 2017.gada 24.novembra lēmumu Nr.251 “Par
aizvietošanas kārtību atsevišķos gadījumos”, ar 02.09.2019. (izpilddirektora rīkojums Nr.DD4-2.1/19/24) tika noteikts Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs (kā papildus
darbs Kolkas Tautas nama vadītājai Ilonai Onzulei).
Saskaņā ar minēto domes lēmumu, iestādes vadītāja amata vakances pienākumu
izpildītāju ar izpilddirektora rīkojumu var iecelt uz laiku ne ilgāku kā 3 mēneši.
Pamatojoties uz to, ka atbrīvotais Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs ir iesniedzis
prasības pieteikumu tiesā par atjaunošanu darbā, un notiek tiesas process, kura iznākums nav
paredzams, tiek ierosināts, uz tiesvedības laiku, turpināt Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumus, ka blakus darbu, veikt Kolkas Tautas nama vadītājai Ilonai Onzulei, par papildus
darba veikšanu piemaksājot 30% apmērā no TN vadītājas darba algas, kā to paredz Atlīdzības
likuma 14.panta pirmā daļa.
Saskaņā ar Atlīdzības likuma 14.panta trešo daļu, piemaksu par prombūtnē esošas
amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu vai vakanta amata (dienesta, darba) pienākumu
pildīšanu var noteikt ne vairāk kā divām amatpersonām (darbiniekiem). Ar 25.11.2019.
izpilddirektores rīkojumu Nr. DD-4-2.1/19/35, Dundagas novada pašvaldības Centrālās
administrācijas grāmatvedei-kasierei Evai Frišenfeldei, uz laiku no 25.11.2019.-30.12.2019.
tika noteikts veikt papildus darbu – Kolkas pagasta pārvaldes budžeta projekta 2020.gadam
sagatavošana, kas ir Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākums, nosakot piemaksu 30%
apmērā no grāmatvedes-kasieres darba algas.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.343.:
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1) Apstiprināt Kolkas Tautas nama (TN)
vadītāju Ilonu Onzuli par Kolkas
pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku līdz 30.12.2019., piemaksājot
30% apmērā no TN vadītājas darba algas;
2) Akceptēt grāmatvedei-kasierei E.Frišenfeldei uzlikto papildus darbu – daļēja Kolkas
pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu veikšanu (2020.gada budžeta projekta izstrāde)
uz laiku līdz 30.12.2019., piemaksājot 30% apmērā no grāmatvedes-kasieres darba
algas;
3) Finansējumu izlietot no Kolkas pagasta pārvaldes budžeta.
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija

37.
Par komandējumu A.Grīvānei
Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības ar Dundagas novada Domes 2016.gada 28.aprīļa iekšējie
noteikumi “Kārtība, kādā noformējami komandējumi un darba braucieni”
2. LR MK 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi”
Izvērtējums
2019.gada 25. novembrī izdots Dundagas novada domes priekšsēdētāja rīkojums Nr.
DD-4-2.3/19/139 “Par komandējumu A.Grīvānei”.
A.Grīvāne, kā Dundagas novada domes deputāte ir LPS Izglītības un kultūras komitejas
locekle, un ir komandēta dalībai LPS Izglītības jautājumu tīkla un LPS Izglītības un kultūras
komitejas sēdē 2019. gada 28. un 29. novembrī Jūrmalā, Jomas ielā 47/49. A.Grīvānei, saskaņā
ar komandējuma pieprasījumu, apmaksājama dienas nauda 12,0 eiro un ceļa izdevumi ~ 17,eiro.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 2016.gada 28.aprīļa iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā
noformējami komandējumi un darba braucieni”
6.1. punktu lēmumu par deputāta
komandējumu pieņem dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, G.Kristiņš, M.Burnevics,
V.Skuja, T.Kaudze, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumuNr.344.:
Apstiprināt Dundagas novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 25. novembra rīkojumu Nr.
DD-4-2.3/19/139 “Par komandējumu A.Grīvānei”
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija
Sagatavotais lēmuma projekts:
38.
Par papildu finansējumu juridisko pakalpojumu apmaksai
Ziņo I.Ralle; A.Felts, T.Kaudze, M.Burnevics, Z.Tālberga
Pamats
Līgums starp Dundagas novada pašvaldību un Zvērinātu advokātu Kārli Boldiševicu par
juridisko pakalpojumu sniegšanu Nr.DD-3-13.2/19/196, 30.08.2019.
Mērķis
Juridiska rakstura pakalpojuma nodrošināšana
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Izvērtējums
2019.gada 26.augustā tika izsludināta cenu aptauja “Juridiskie pakalpojumi Dundagas
novada pašvaldībai”. Piedāvājumu iesniedza viens pretendents, piedāvājums atbilda
izvirzītajām prasībām. 2019.gada 30.augustā Dundagas novada izpilddirektore noslēdza
līgumu par juridiska rakstura darbu izpildi ar zvērinātu advokātu Kārli Boldiševicu.
Pakalpojuma apmaksa par septembra un oktobra mēnesī tika nodrošināta no pārvaldes
budžeta līdzekļiem, struktūrvienības 110, kur izveidojies atlikums no neizlietotās juriskonsulta
darba algas, kas bija plānota 2019.gada budžetā. Lai turpmāk nodrošinātu pakalpojuma
apmaksu, nepieciešams lemt par papildus finansējumu pakalpojuma apmaksai, jo līgums ir
spēkā un juridiskie pakalpojumi tiek sniegtie. Vērtējot, iesniegtos darba pieņemšanas un
nodošanas aktus par septembri un oktobri, iespējams, ka 2019.gada budžetā juridiskā
pakalpojumu apmaksai papildus būs nepieciešami EUR 5260.
Finansējums EUR 3950 apmērā, jānodrošina no pārvaldes budžeta, struktūrvienības
110 (EUR 2000 saistošo noteikumu konsolidēšana; EUR 900 datu aizsardzības pakalpojumi,
EUR 750 no atalgojuma, kas paredzēts komisiju locekļu darba apmaksai), atlikusī summa EUR
1310 vērtībā no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām.
Lēmuma projekts
1. Nodrošināt 2019.gadā juridisko pakalpojumu apmaksu EUR 5260 vērtībā, EUR 3950
no pārvaldes budžeta, struktūrvienības 110, EUR 1310 no plānotā budžeta līdzekļu
atlikuma uz gada beigām.
2. Turpināt/neturpināt līgumu ar zvērinātu advokātu Kārli Boldiševicu par juridiska
pakalpojuma sniegšanu 2020.gadā, par to līdz 2019.gada 1.decembrim iesniedzot
rakstisku paziņojumu.
3. Ja līgums 2020.gadā tiek turpināts, līdz 01.12.2019.veikt grozījumus esošā līgumā,
nosakot apmaksājamo stundu skaitu mēnesī.
Lēmuma projekta sagatavotājs: Dundagas novada pašvaldības CA finansiste Inga Ralle
Lēmuma projekta saskaņotāji: izpilddirektore Janita Vanda Valtere
Lēmums nododams izpildei: izpilddirektore Janita Vanda Valtere
Lēmuma projekta iesniedzējs: domes priekšsēdētājs
Izpilddirektore sniedz pārskatu par veikto pakalpojumu, kādi dokumenti gatavoti un izvērtēti
no pakalpojuma sniedzēja puses.
Izskatot (38.) jautājumu pēc viedokļu izteikšanas, sēžu zāli atstāj un turpmākajā sēdes gaitā
nepiedalās deputāti M.Burnevics, T.Kaudze un V.Skuja (no plkst.12.45).
Pēc minēto deputātu aiziešanas, tiek konstatēts, ka ir nepietiekams deputātu skaits, lai
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta pirmajā daļā noteikto nepieciešamo
deputātu skaitu, varētu turpināt izskatīt sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, tādēļ sēde
tiek slēgta.
Sēde slēgta plkst. 12.45.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 03.12.2019.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 03.12.2019.

S.Kokoreviča

