LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.2.
2019.gada 22. februārī
Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta: plkst. 10.00
Sēdē piedalās 9 deputāti: Madars Burnevics, Aldis Felts, Andra Grīvāne, Gunārs Kristiņš,
Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Regīna Rūmniece, Tamāra Kaudze, Vilnis Skuja
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, galvenā grāmatvede Ilze Pirvite,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, zemes lietu speciāliste Iveta
Bekmane-Avota, finansiste Inga Ralle, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens,
Kultūras pils direktore Baiba Dūda
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts
Sēdi protokolē: kancelejas vadītājas p.i. Dace Kurpniece
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Tiek ierosināts no izsludinātās sēdes darba kārtības, pamatojoties uz to, ka nav
ievērots likuma „Par pašvaldībām” 431. panta ceturtā daļa - nav publicēts saistošo noteikumu
projekts pašvaldības mājas lapā, izslēgt 10.jautājumu- „Par saistošo noteikumu "Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un
mūzikas skolā" aktualizēšanu”.
Tiek ierosināts šo jautājumu skatīt, sasaucot ārkārtas domes sēdi 8.martā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
Izslēgt no darba kārtības 10.jautājumu: Par saistošo noteikumu "Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas skolā" aktualizēšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
2. Par papildu finansējumu projektam “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas
mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”
3. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes
kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma
piedāvājumu attīstība” īstenošanai
4. Par kultūras pasākumu plāniem 2019.gadam
5. Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību

6. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības un sporta jomā
7. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu
vadītāju darba samaksai un VSAOI sadales kārtības apstiprināšanu
8. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām
Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai
9. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019.gadam
10. Par pašvaldības budžeta dotācijas piešķiršanu interešu izglītības programmu
īstenošanai (pedagogu darba samaksai un VSAOI) Dundagas Mākslas un mūzikas
skolā un Kolkas pamatskolā
11. Par nekustamo īpašumu maiņu
12. Par saistošajiem noteikumiem „Par Dundagas novada pašvaldības 2018.gada budžeta
izpildi”
13. Par brīvpusdienām novada skolu 6.klašu skolēniem
14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
15. Par nekustamā īpašuma „Albatrosi-Cehs” platības precizēšanu
16. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 5.redakciju
17. Par grozījumiem Ētikas komisijas nolikumā
18. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības atlīdzības noteikumos
19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
20. Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā
21. Par personas iemitināšanu
22. Par dzīvojamās telpas maiņu
23. Par nekustamo īpašumu „Muņu komplekss” un „Muņu lauki” apvienošanu
24. Par privātuma politiku
25. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Līvu (lībiešu) savienība “Līvod Īt””
26. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Domesnes”
27. Par Dundagas novada pašvaldības domes lēmuma pārskatīšanu
28. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Dundagas novada domes lēmumā
29. Par grozījumiem Dundagas novada domes 23.10.2014. lēmumā Nr.268. “Par
Attīstības uzraudzības komisiju”
30. Par dalību ELFLA 7.kārtas projektu konkursā
Dažādi jautājumi
Sēdei pievienojas deputāte Andra Grīvāne.
1.
Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
Pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere informē par februāra mēnesī notikušajiem
pasākumiem pašvaldības iestādēs (Sociālais dienests, bāriņtiesa, Kolkas pamatskola,
Dundagas vidusskola, PII “Kurzemīte”, Kultūras pils, tai sk. Brīvā laika pavadīšanas centrā
un TIC), kā arī par citām aktualitātēm: 20.februārī saņemts akceptēts projekts un
paskaidrojuma raksts Gājēju tiltam uz Kalna dārzu; 22.februārī izsludināts iepirkums “Lauku
grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā”; nosūtīti IU “Tvinko”
atkārtoti grozījumi līgumā par termiņa pagarinājumu koriģētām platībām.
Domes priekšsēdētājs informē par piedalīšanos divos nozīmīgos pasākumos:
1) balvas “Zaļais sertifikāts” pasniegšanas pasākumā Rīgā Prezidenta pilī – balvu saņēma
“Saules mājas” Kolkā īpašniece;
2) Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētajā sanāksmē Saldū ar pašvaldību
pārstāvjiem par administratīvi teritoriālo reformu.

Deputāti aktualizē jautājumus par pieņemto lēmumu izpildi uz kuriem skaidrojumus sniedz
pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere un domes priekšsēdētājs Aldis Felts: 1) par
Mazirbes skolas jautājumu (tai sk. iespējamo nometņu organizēšanu); 2) par telpu pārbūvi
Pils iela 5 otrajā stāvā Sociālā dienesta vajadzībām, tai sk. par sarunām ar iepirkumā
vinnējušo uzņēmēju SIA “Praktiskums”; 3) par izvērtējumu Upes iela 4 atsavināšanas
veikšanai; 4) par strukturālajām izmaiņām ilgtermiņā; 5) par redzējumu par pašvaldības
darbu; 6) par darbinieku novērtēšanas jautājumu; 7) par kopsavilkumu biedrību atbalstam; 8)
par vienpersonisku vadītāju (piem. būvvaldes) pieņemšanu darbā bez vērtēšanas komisijas; 9)
par ēku energoefektivitātes jautājumu sakārtošanu (sarunas ar SIA “Ziemeļkurzeme”); 10) par
apbūves tiesību piešķiršanu SIA “LUUX” par līguma termiņa pagarinājumu; 11) par pansijas
“Jaundundaga” tehniskā apsekojuma veikšanu; 12) par budžeta galvenajiem virzieniem, tai
sk. par finansējumu vietējo iniciatīvu projektiem; 13) par pašvaldības saistošo noteikumu
konsolidāciju, tai sk. par sarunām ar uzņēmēju, kurš veiktu šo pakalpojumu; 14) par sadarbību
dīķa attīrīšanā; 15) par kapitālsabiedrību SIA “Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”
uzraudzību, tai sk. šobrīd veicamajiem darbiem; 16) par informācijas par kapitālsabiedrību
sniegtajiem pakalpojumu ievietošanu pašvaldības interneta vietnē (mājas lapā); 17) par
Kolkas Sporta halli (par iespējamiem variantiem skaidrojumu sniedz Attīstības nodaļas Zemes
lietu speciāliste I.Bekmane-Avota); 18) par darbinieku atmosfēru pašvaldībā; 19) par
Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisiju (nedarbojas, nav sastāva); 20) par
ārvalstu sadraudzību (tai sk. skolas kora sadraudzība ar čehu skolas kori); 20) par servitūtu
Brīvības ielā 1A
Deputāti norāda izpilddirektorei turpmāk vairāk uzmanības vērst uz domes sēdē pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī sēdēs ziņot par domes sēdēs pieņemto lēmumu un veicamo uzdevumu
izpildi.
2.
Par papildu finansējumu projektam “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas
mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”
Pamats
1. Dundagas novada domes 28.07.2016. sēdes lēmums Nr. 158 “Par dalību 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlases konkursā”.
2. Dundagas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmums Nr. 109 “Par dalību 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases konkursā un sadarbības līguma parakstīšanu”.
3. Projekta iesniegums Nr. 5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas
mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” , kura ietvaros tiks
veikta Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju
izveidošanai.
4. Dundagas novada pašvaldības 2017.gada 5.jūlija parakstītais sadarbības līgums par Eiropas
Savienības fonda projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma
saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanu Nr.2 ar Ventspils
pilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils muzejs” (DD-3-13.2/17/102).
5. Publiskā iepirkuma (izsludināts 07.12.2018., identifikācijas Nr. DNP 2018/34) “Dundagas
pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai”
rezultāti.
6. Publiskā iepirkuma (izsludināts 20.12.2018., identifikācijas Nr. DNP 2018/35)
Būvuzraudzības nodrošināšana projektam “Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata
prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai” rezultāti.

Mērķis
Nodrošināt Eiropas Reģionālas attīstības fonda 5.5.1.specisfiskā atbalsta mērķa “Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” ietvaros iesniegtā projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas
mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” realizāciju.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 25.05.2017. sēdes
lēmumu Nr. 109 “Par dalību 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases
konkursā un sadarbības līguma parakstīšanu” ir pieņemts lēmums piedalīties 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases konkursā kā projekta “Ziemeļkurzemes
kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma
attīstība” (turpmāk – projekts) partnerim ar kopējo partnera budžetu līdz 588 236,00 EUR un
parakstīt projekta partneru sadarbības līgumu par projekta īstenošanu.
Projekta realizācijai Pašvaldība ir izstrādājusi būvprojektu “Dundagas pils pārbūve,
pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai būvprojekta izstrāde
un autoruzraudzība” (turpmāk – būvprojekts), kurā tika iekļauti visi projekta iesniegumā
norādītie darbu apjomi un sastāvdaļas.
Lai noskaidrotu būvprojekta būvdarbu pakalpojumu sniedzēju, Pašvaldība 07.12.2018.
izsludināja publisko iepirkumu (identifikācijas Nr. DNP 2018/34) “Dundagas pils pārbūve,
pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai” (turpmāk –
būvdarbu iepirkums), norādot, ka paredzamā līgumcena ir 605 978,00 EUR bez PVN.
Būvdarbu iepirkumā piedāvājumus iesniedza divi pretendenti, ar zemāko cenu 642 685,56
EUR bez PVN (projekta būvdarbu attiecināmo izmaksu summa 405 834,02 EUR bez PVN).
Lai noskaidrotu būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju, Pašvaldība 20.12.2018.
izsludināja publisko iepirkumu (identifikācijas Nr. DNP 2018/35) būvuzraudzības
nodrošināšanai projektam “Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju
popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai” (turpmāk – būvuzraudzības iepirkums).
Būvuzraudzības iepirkumā piedāvājumus iesniedza divi pretendenti, ar zemāko cenu 8200,00
EUR bez PVN (projekta būvuzraudzības attiecināmo izmaksu summa 4545,45 EUR bez
PVN).
Ņemot vērā, ka būvdarbu iepirkumā piedāvātā līguma summa pārsniedz būvdarbu
iepirkumā norādīto paredzamo līgumcenu un abu publisko iepirkumu rezultātā piedāvātās
līgumu summas palielina projekta attiecināmo izmaksu summu par 291 013,00 eiro, ir
nepieciešams pieņemt lēmumu par papildus finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.23:
Piešķirt papildus finansējumu 291 013,00 EUR apmērā projekta “Ziemeļkurzemes
kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma
attīstība” realizācijai, nosakot kopējo finansējuma apjomu līdz 879 249,00 EUR un
līdzfinansējumu līdz 379 249,00 EUR.
Lēmums nosūtāms: Attīstības un plānošanas nodaļai.
3.
Par aizņēmumu Valsts kasē projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes
kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma
piedāvājumu attīstība” īstenošanai
Pamats

Centrālā finanšu aģentūra kā sadarbības iestāde un Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde
“Ventspils muzejs” pamatojoties uz MK 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
īstenošanas noteikumi.
Noslēgtā Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.5.1.0/17/I/003
MK noteikumi Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.
Mērķis
Projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma
saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība” īstenošana.
Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju
izveidošanai
Izvērtējums
Projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003
“Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma
saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība”, kura ietvaros tiks veikta
Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju
izveidošanai.
Ir noslēgušies publiskie iepirkumi:
1.Būvuzraudzības nodrošināšana projektam „Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata
prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai”, identifikācijas numurs DNP 2018/35
(EUR 9 922,00)
2. Par būvdarbu veikšanu „Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju
popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai”, identifikācijas numurs DNP 2018/34 (EUR
777 649,53)
3. “Dundagas pils pārbūves, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju
izvietošanai būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” , identifikācijas numurs DNP 2018/1,
(EUR 4 961,00).
Kopējā summa EUR 792 532,53
Lai nodrošinātu projekta īstenošanu nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Projekta
īstenošanas termiņš - 30.03.2020.
1.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs – EUR 792 533,00
1.2. Aizņēmuma mērķis – Projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un
dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība” īstenošana
1.3. Aizdevējs - Valsts kase
1.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2019.gada marts
1.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 15 gadi;
1.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums - 2022.gada janvāris
1.7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Dundagas novada pašvaldība garantē ar savu
budžetu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.24:
Uzdot Dundagas novada domes priekšsēdētājam domes vārdā ņemt aizņēmumu un
slēgt ilgtermiņa aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:
1.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs – EUR 792 533,00
1.2. Aizņēmuma mērķis – Projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un
dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība” īstenošana

1.3. Aizdevējs - Valsts kase
1.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2019.gada marts
1.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 15 gadi;
1.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – 2022.gada janvāris
1.7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Dundagas novada pašvaldība garantē ar savu
budžetu
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
finansistei Ingai Rallei
4.
Par kultūras pasākumu plāniem 2019.gadam
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta, 5.punkts, Kultūras institūciju likuma 2.panta 1.daļa,
2.panta 2.daļas 1.- 8.punkts
Mērķis
Nodrošināt kultūras pasākumu norisi Dundagas novada pašvaldībā.
Izvērtējums
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir rūpēties par kultūras dzīves norisi pašvaldībā
atbilstoši dažādu iedzīvotāju grupu vajadzībām. Dundagas novada pašvaldībā kultūras vērtību
radīšanas, izplatīšanas un saglabāšanas funkciju veic pašvaldības iestāde “Kultūras pils”,
Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienība “Tautas nams”, Kolkas pagasta pārvaldes
struktūrvienība “Lībiešu saieta nams”.
Dundagas Kultūras pils un Kolkas Tautas nams ir sagatavojuši 2019. gada kultūras pasākumu
plānu projektus (pielikumā). 2019. gada novada kultūras dzīves nodrošināšanai ir ietverti
pasākumi bērniem; ģimenēm; senioriem; iedzīvotājiem, kuri sekmē tradicionālo kultūras
vērtību izplatīšanu; profesionālās mākslas pieejamība; gadskārtu ieražas; Valsts svētki;
Dundagas novadam raksturīgi kultūras dzīves notikumi; piemiņas dienas u.c.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.25:
1. Apstiprināt Kolkas Tautas nama kultūras pasākuma plānu 2019.gadam par kopējo
summu Eur 20 062,70.
2. Apstiprināt Dundagas Kultūras pils kultūras pasākuma plānu 2019.gadam par kopējo
summu Eur 30 868,00.
3. Apstiprināt Dundagas Kultūras pils Brīvā laika pavadīšanas centra pasākuma plānu
2019.gadam par kopējo summu Eur 2125,00.
4. Apstiprināt “Lībiešu saieta nams” pasākuma plānu 2019.gadam par kopējo summu
Eur 2867,00.
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils direktorei B.Dūdai; Kolkas pagasta pārvaldes
vadītājam A.Pinkenam

5.
Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 4.daļu
Mērķis
Nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un nepārtrauktību, amatiermākslas
kolektīvu sekmīgu sagatavošanos 2019.gada skatēm un Vispārējiem latviešu dziesmu un deju
svētkiem.
Izvērtējums
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas
turpināšanu, amatiermākslas kolektīvu darbību, to māksliniecisko izaugsmi un dalību svētkos.
Lai kolektīvi sagatavotos, darbu vada un koordinē Latvijas nacionālais kultūras centrs,
ievērojot bijušo rajonu teritoriālo iedalījumu. Līdz ar to Dundagas pašvaldības amatiermākslas
kolektīvu darbību koordinē Talsu novada pašvaldības kultūras nodaļa. Sekmīgu procesu norisi
2019.gadā iespējams nodrošināt, slēdzot Dundagas novada pašvaldībai ar Talsu novada
pašvaldību Sadarbības līgumu kultūras jautājumos (turpmāk tekstā – Līgums). Līgums paredz
Talsu pašvaldībai deleģētās funkcijas, par kurām Dundagas pašvaldība maksā Talsu
pašvaldībai kopējo summu gadā Eur 1194,74 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit četri
eiro un 74 centi), sadalot pa ceturkšņiem. Maksa tiek aprēķināta pēc pakalpojuma sniegšanas
izcenojuma. Pielikumā tāme un Līguma projekts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.26:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību par sadarbību kultūras jautājumos
2019.gadā (Līguma projekts pielikumā).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktorei Baibai Dūdai
6.
Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības un sporta jomā
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 10.pants.
Mērķis
Nodrošināt pilnu funkciju kopumu, kas nepieciešams Dundagas novada izglītības iestāžu
pilnvērtīgai darbībai, lai tā atbilstu normatīvajiem aktiem, kā arī novada iedzīvotāju
vajadzībām.
Izvērtējums
Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un
tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju izpildi,
ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Ar šo līgumu Talsu pašvaldība un Dundagas pašvaldība kļūst par sadarbības partneriem,
uzņemoties saistības, kas noteiktas šajā līgumā noteikto funkciju veikšanai (Pielikums Nr.1).
Sadarbība starp pašvaldībām izglītības un sporta funkcijas nodrošināšanai ir turpināma,
pamatojoties uz sadarbības līgumu. Līgumā noteikto saistību izpildei 2019.gadā izglītības

jomā nepieciešami EUR 4959,32 (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi eiro un 32
centi), sporta jomā EUR 2912,96 (divi tūkstoši deviņi simti divpadsmit eiro un 96 centi),
kopējā summa EUR 7 872,28 (septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi eiro un 28
centi).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.27:
2019.gadā slēgt sadarbības līgumu (Līguma projekts pielikumā) ar Talsu novada pašvaldību
paredzot 2019.gada budžetā finansējumu EUR EUR 7 872,28 (septiņi tūkstoši astoņi simti
septiņdesmit divi eiro un 28 centi).
Lēmums nosūtāms: Talsu novada pašvaldībai
Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai
7.
Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadales kārtības apstiprināšanu
Pamats
1. Finanšu ministra 18.12.2018. Rīkojums Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”.
8.pielikums
2. Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (turpmāk - Noteikumi).
Mērķis
Pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas izlietojums kolektīvu vadītāju atlīdzībai saskaņā ar
Noteikumiem.
Izvērtējums
Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” nosaka, ka valsts mērķdotācija tiek
piešķirta Pašvaldības kolektīviem, kuri atbilst šādiem kritērijiem:
1) darbojas vismaz divus gadus;
2) apgūst kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru
(koprepertuāru);
3) vismaz reizi gadā ir piedalījušies repertuāra (koprepertuāra) pārbaudes skatēs,
konkursos vai izstādēs;
4) vismaz reizi gadā ir piedalījušies Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk – centrs)
rīkotajos Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos.
Noteikumi ir piemērojami valsts budžetā attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma
ietvaros.
Pašvaldība veic valsts piešķirtās mērķdotācijas 2019.gadam sadali Noteikumos noteiktā
kārtībā, ņemot vērā valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru pašvaldībai 2019.gadam, G1
(kolektīvu (kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu mūzikas ansambļi) skaits
attiecīgajā pašvaldībā) un G2 (kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas
mūzikas grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) skaits
attiecīgajā pašvaldībā) kolektīvu skaitu pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi, G1
kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients (K) = 2, ko veido svētku

starplaika pasākumu un pasākumu svētku laikā intensitātes attiecības starp abām kolektīvu
grupām.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.28:
1. Veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas EUR 3830 (trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit
eiro) sadali Dundagas pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:
Kolektīvs

Kolektīvu
skaits
Pašvaldībā

G1
G2

4
1

Valsts
piešķirtā
mērķdotācija
(L)

Bāzes
finansējuma (B) 1
kolektīvam
aprēķins

EUR 3 830

B=L/(ΣG1x2 +
ΣG2)

Bāzes
finansējums 1
kolektīvam
noteiktajā
periodā
EUR 851,11
EUR 425,56

Mērķdotācija
1 kolektīvam
mēnesī
EUR 70,93
EUR 35,46

2. Izmaksāt darba samaksu, ieturot likumā paredzētos nodokļus, atbilstoši aprēķinam
sekojošiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem:
G1 kolektīvu grupā Dacei Šmitei - Dundagas pagasta jauktā kora diriģentei par viena kolektīva sagatavošanu
EUR 851,11 (EUR 70,93*12mēn);
Dacei Treinovskai - Dundagas novada senioru deju kolektīvu vadītājai par viena kolektīva
sagatavošanu EUR 851,11 (EUR 70,93*12mēn);
Dzintrai Tauniņai - Dundagas mākslas un mūzikas skolas Kolkas nodaļas un Kolkas tautas
nama koklētāju ansambļu vadītājai par divu kolektīvu sagatavošanu EUR 1702,22 (EUR
((70,93*2 kol..)*12mēn);
G2 kolektīvu grupā Dzintrai Tauniņai - folkloras kopas ,,Laula” vadītājai par 1 kolektīva sagatavošanu EUR
425,56 (EUR 35,46*12mēn);.
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils direktorei Baibai
Dūdai; Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam, DMM skolas direktorei
D.Čoderai
8.
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām
Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai
Pamatojums:
Likuma “Par pašvaldībām” 10.panta un 15.panta pirmās daļas 5.punkts
Mērķis:
Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšana
Izvērtējums:
Nodrošināt 2002.gadā dibinātā Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra (turpmāk –
Orķestris), kurā muzicē mūzikas skolu audzēkņi, darbības nepārtrauktību, pēctecību un
ilgtspēju, noteikt katras pašvaldības finansiālo un organizatorisko atbildību, Talsu, Dundagas
un Rojas novadu pašvaldības ir vienojušās par sadarbību Orķestra darbības nodrošināšanu
kalendārā gada ietvaros un vienu reizi gadā slēdz attiecīgu sadarbības līgumu.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.29:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Rojas novada pašvaldību un Talsu novada pašvaldību par
Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanu 2019.gadā (līguma
teksts pielikumā).
2. Uzdot finansistei iekļaut Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 2019.gada budžetā
finanšu līdzekļus EUR 947,31 (deviņi simti četrdesmit septiņi eiro un 31 cents)
apmērā saskaņā ar Sadarbības līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktorei.
Lēmums

nosūtāms: Talsu novada pašvaldībai, Rojas novada pašvaldībai, Dundagas Mākslas
un mūzikas skolas direktorei, grāmatvedībai
9.
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019.gadam
Pamats:
28.06.2016. MK noteikumi Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2019.gadam
Izvērtējums:
Saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418, aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par
vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas
kodiem (EKK) iekļauj šādus izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas
plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta finansējumu un Eiropas Savienības un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), ņemot vērā audzēkņu skaitu uz saimnieciskā
gada 1. janvāri: atalgojumi (EKK 1100) (izņemot prēmijas un naudas balvas (EKK 1148) un
darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170));darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un
darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem (EKK 1170)) mācību, darba un
dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību,
darba un dienesta komandējumus, darba braucienus (EKK 2120));pakalpojumu samaksa
(EKK 2200):pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210); izdevumi par
komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220);iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes
darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (EKK 2230); remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu (EKK 2240)); informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
(EKK 2250);īres un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu
(EKK 2262));krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita pamatkapitāla veidošanā (EKK 2300):izdevumi par precēm iestādes darbības
nodrošināšanai (EKK 2310);kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot
degvielas izdevumus (EKK 2322));zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās
ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana (EKK 2340);kārtējā
remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (EKK 2350);valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē
esošo personu uzturēšanas izdevumi (EKK 2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK
2363));mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370);izdevumi periodikas iegādei (EKK
2400);bibliotēku krājumi (EKK 5233).

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr. 30:
Apstiprināt sekojošus pielikumus:
1. Pielikums Nr. 1. „Dundagas novada Dundagas vidusskolas izdevumu tāme un viena
audzēkņa izmaksas 2019.gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā gada
naudas plūsmas izdevumiem”
2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Dundagas PII “Kurzemīte” izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2019.gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā
gada naudas plūsmas izdevumiem”
3. Pielikums Nr. 3. „Dundagas novada Kolkas pagasta pamatskolas izdevumu tāme un
viena audzēkņa izmaksas 2019. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā
gada naudas plūsmas izdevumiem”.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības CA Lietvedei-sekretārei Dacei
Kurpniecei
10.
Par pašvaldības budžeta dotācijas piešķiršanu interešu izglītības programmu
īstenošanai (pedagogu darba samaksai un VSAOI) Dundagas Mākslas un mūzikas skolā
un Kolkas pamatskolā
Pamats:
1. Izglītības likuma 17.panta 3.sadaļas 16.punkts
2. Ministru kabineta 2001. gada 28.augusta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība” 6.punkts;
3. Kolkas pamatskolas direktores A.Laukšteines iesniegums
4. Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktores D.Čoderas iesniegums
Mērķis:
Nodrošināt finansējumu pedagogu darba samaksai par interešu izglītības programmu
īstenošanu Kolkas pamatskolā un Dundagas Mākslas un mūzikas skolā
Izvērtējums:
2019.gada 8.janvārī saņemti Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktores D.Čoderas un
Kolkas pamatskolas direktores A.Laukšteinas iesniegumi ar lūgumu piešķirt finansējumu
pedagogu darba samaksai un VSAOI septiņu interešu izglītības programmu īstenošanai
attiecīgajā izglītības iestādēs - Dundagas Mākslas un mūzikas skolā –
 “Māksla. Mūzika. Deja.” (23 audz., 11 st., 0,37 likmes) – 325,98€;
 “Sagatavošanas klase – Vizuāli plastiskā māksla” (12 audz., 4 st., 0,13 likmes) –
114,54€;
 “Interešu izglītība. Vokālais ansamblis” (14 audz., 2 st., 0,07 likmes) – 61,70€
 “Sagatavošanas klase. Mūzika” Kolkā (4 audz., 2 st., 0,07 likmes) – 61,70€;
 “Interešu izglītība. Mūsdienu deja” (15 audz., 1 st., 0,03 likmes) – 26,43€;
finansējums divpadsmit mēnešiem – 7084,21€;
Kolkas pamatskolā –
 “Mūzikas ritma pulciņš” (11 audz., 3 st., 0,1 likme) – 88,10 €;
 “Deju pulciņš” (17 audz., 2 st., 0,067 likmes) – 58,73€,
finansējums divpadsmit mēnešiem – 1762,03€.
Dundagas Mākslas un mūzikas skolā īstenotās interešu izglītības programmas tiek īstenotas,
lai paaugstinātu izglītības iestādē īstenoto profesionālās ievirzes programmu kvalitāti. Kolkas

pamatskolā īstenotās interešu izglītības programmas nodrošina izglītojamiem iespēju
pilnveidot savas spējas talantus attiecīgos virzienos Kolkā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.31:
1. Piešķirt pašvaldības budžeta dotāciju 7084,21€ apmērā interešu izglītības programmu
“Māksla. Mūzika. Deja.”, “Sagatavošanas klase – Vizuāli plastiskā māksla”, “Interešu
izglītība. Vokālais ansamblis” “Sagatavošanas klase. Mūzika” Kolkā, “Interešu izglītība.
Mūsdienu deja” īstenošanai (pedagogu darba samaksai un VSAOI) Dundagas Mākslas un
mūzikas skolā.
2. Piešķirt pašvaldības budžeta dotāciju 1762,03€ apmērā interešu izglītības programmu
“Mūzikas ritma pulciņš ” un “Deju pulciņš” īstenošanai (pedagogu darba samaksai un
VSAOI) Kolkas pamatskolā.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktorei Dacei Čoderai,
Kolkas pamatskolas direktorei Antrai Laukšteinei, finansistei Ingai Rallei
11.
Par nekustamo īpašumu maiņu
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 25.08.2017. sēdes lēmums nr.183 “Par nekustamo
īpašumu maiņu”.
2. Dundagas novada pašvaldības domes 27.10.2017. sēdes lēmums nr. 232 “Par zemes
ierīcības projekta izstrādi īpašumam “Dakterlejas iela 6””.
3. Dundagas novada pašvaldības domes 23.03.2018. sēdes lēmums nr. 56 “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Dakterlejas iela 6””.
4. Likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2. punkts.
5. SIA “Interbaltija” 08.02.2019. atzinums par nekustamā īpašuma “Sīrupfabrika” tirgus
vērtību.
6. SIA “Interbaltija” 08.02.2019. atzinums par nekustamā īpašuma “Dakterlejas iela 8” tirgus
vērtību.
7. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta pirmā daļa un trešā daļa.
Mērķis
Nekustamo īpašumu maiņa.
Izvērtējums
SIA “Dundagas meži” reģistrācijas nr. 40003386338 (turpmāk – SIA “Dundagas meži”)
īpašumā Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atrodas 0,2575 ha liels neapbūvēts
nekustamais īpašums “Sīrupfabrika” ar kadastra Nr. 8850 020 0262, kurš sastāv no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0262 (turpmāk – nekustamais
īpašums “Sīrupfabrika”).
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) dome
25.08.2017. sēdes lēmumu nr.183 “Par nekustamo īpašumu maiņu” ir nolemts atbalstīt SIA
“Dundagas meži” piedāvājumu mainīt nekustamo īpašumu “Sīrupfabrika” pret līdzvērtīgu
Pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu.
Ar Pašvaldības domes 27.10.2017. sēdes lēmumu nr. 232 “Par zemes ierīcības projekta
izstrādi īpašumam “Dakterlejas iela 6”” nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma “Dakterlejas iela 6” (turpmāk – nekustamais īpašums “Dakterlejas iela 6”) ar

kadastra Nr. 8850 020 0039 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0405
sadalīšanai divās daļās.
Ar Pašvaldības domes 23.03.2018. sēdes lēmumu nr. 56 “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu īpašumam “Dakterlejas iela 6””, apstiprināja zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Dakterlejas iela 6” ar kadastra Nr. 8850 020 0405 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0405 sadalīšanai divās daļās.
Pēc nekustamā īpašuma “Dakterlejas iela 6” sadalīšana ir izveidots 0,7623 ha liels
nekustamais īpašums “Dakterlejas iela 8” ar kadastra nr.8850 020 0541, kurš sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0533 (turpmāk – nekustamais īpašums
“Dakterlejas iela 8”), kurā ir reģistrēta būve-sakaru konteiners ar kadastra apzīmējumu 8850
020 0405 001 ar nenoskaidrotu piederību.
Saskaņā ar Pašvaldības domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karti „Dundagas ciema
teritorijas funkcionālais zonējums”, nekustamais īpašums “Dakterlejas iela 8” atrodas
funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības zeme (L1)”. Nekustamo īpašumu “Dakterlejas iela 8”
neizmanto pašvaldības funkciju pildīšanai, un tas nav nodots nomai.
Nekustamo īpašumu “Sīrupfabrika” varētu atsavināt par labu Pašvaldībai, lai to varētu
izmantota likumā noteikto pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Saskaņā ar likuma Par
pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana un nekustamais īpašums “Sīrupfabrika” būtu izmantojams
autostāvvietas ierīkošanai.
Pašvaldībai, kā atvasinātai publiskai personai, atsavinot nekustamo īpašumu, ir pienākums
ievērot Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu (turpmāk – likums). Saskaņā ar
likuma 38.panta pirmo daļu, publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret
līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju
nodrošināšanai. Likuma 38.panta trešā daļa nosaka, ka maināmo nekustamo īpašumu nosacīto
cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā.
Atbilstoši SIA “Interbaltija” 08.02.2019. atzinumam, nekustamā īpašuma “Sīrupfabrika”
tirgus vērtību ir 3 900 EUR, kas kopā ar 157,30 EUR par tirgus cenas atzinumu veido
atsavināšanas summu 4057,30 EUR.
Atbilstoši SIA “Interbaltija” 08.02.2019. atzinumam, nekustamā īpašuma “Dakterlejas iela 8”
tirgus vērtību ir 3 000 EUR. Papildus Pašvaldība ir ieguldījusi 1214,31 EUR nekustāmā
īpašuma “Dakterlejas iela 8” izdalīšanai, tai skaitā 1028,55 EUR par zemes ierīcības projekta
izstrādi, 157,30 EUR par tirgus cenas atzinumu, 28,46 EUR par ierakstīšanu zemesgrāmatā,
kas kopā veido atsavināšanas summu 4214,31 EUR.
Saskaņā ar likuma par pašvaldībām 21.panta 1.daļas 17.apakšpunktu dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.32:
Atsavināt maiņas ceļā nekustamo īpašumu “Dakterlejas iela 8” ar kadastra nr.8850 020 0541,
kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0533 par nosacīto cenu
4214,31 EUR pret nekustamo īpašumu “Sīrupfabrika” ar kadastra Nr. 8850 020 0262, kurš
sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0262 par nosacīto
cenu 4057,30 EUR.
Nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpību 157,01 EUR apmērā segt SIA “Dundagas meži”.

Lēmums nosūtāms: SIA “Dundagas meži” personīgi Pašvaldībā
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
12.
Par saistošajiem noteikumiem
„Par Dundagas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi”
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2018. gada budžeta izpildi.
Izvērtējums:
Dundagas novada 25.01.2019. gada pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo:
pamatbudžeta
ieņēmumu EUR 4548188,53 izdevumu EUR 4996294,43 apmērā izpildi; speciālā budžeta
ieņēmumu EUR 160066,13 un izdevumu EUR 141539,02 apmērā izpildi; ziedojumu budžeta
izdevumu EUR 117,37 apmērā izpildi.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par 2018.gada
pamatbudžeta līdzekļu atlikumu EUR 243 105,02
speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 71 225,27
ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu EUR 2 592,63.
Datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta
finansēšanas klasifikācijai un informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem
galvojumiem, ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda
uzskaites klasifikācijai.
2018. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2019. ir EUR 243 105,02, speciālā
budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 71 225,27 un ziedojumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 2
592,63.
Sagatavotais lēmuma projekts:
1. Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.2 “Par Dundagas novada
pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi”.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.1 “Par
Dundagas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 0 balsīm par, pret- nav, atturas – 9 (M.Burnevics, A.Felts,
T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne),
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 34.panta trešo un ceturto daļu, lēmums nav
pieņemts.
Tiek ierosināts virzīt jautājuma izskatīšanu uz apvienoto komiteju sēdi 8.martā.
13.
Par brīvpusdienām novada skolu 6.klašu skolēniem
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts.
Mērķis
Nodrošināt ar brīvpusdienām novada 6.klašu skolēnus.

Izvērtējums
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts nosaka, ka tikai dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos.
Vairāku novadu pašvaldībās brīvpusdienas tiek piešķirtas visiem pamatskolas klašu
skolēniem. Balstoties uz citu pašvaldību pozitīvo pieredzi, arī Dundagas novada domes
deputāti vēlas nodrošināt šādu iespēju Dundagas novada skolās. Jāuzsver, ka tieši
pamatskolas skolēniem ir būtiski paēst siltas pusdienas vismaz vienu reizi dienā, kas ir būtiski
skolēna veselības uzturēšanā un veselīga dzīvesveida veicināšanā.
Ņemot vērā, ka 2018.mācību gadā Dundagas novada pašvaldība piešķīra
brīvpusdienas 5.klašu skolēniem, deputāti rosina turpināt labās prakses ieviešanu novada
skolās, piešķirot brīvpusdienas 6.klašu skolēniem.
Balstoties uz iepriekšminēto, vēlētāju apvienības “Strādāsim kopā!” un “Mūsu
novadam” pārstāvji lūdz rast iespēju piešķirt apmaksātas pusdienas Dundagas vidusskolas un
Kolkas pamatskolas 6.klašu izglītojamiem no 2019.gada 1.septembra.
Pavisam kopā ir 31 izglītojamais Dundagas vidusskolas un Kolkas pamatskolas
6.klasēs. Kompleksās pusdienas 1 skolēnam izmaksā 2,20 eiro. Nepieciešamais finansējums
2019.gadā 5050,00 eiro.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.33:
1. Ar 2019.gada 1.septembri nodrošināt Dundagas vidusskolas un Kolkas pamatskolas
6.klašu skolēnus ar brīvpusdienām;
2. Brīvpusdienu nodrošināšanai 6.klašu skolēniem 2019.gada budžetā paredzēt 5050,00
eiro.
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
14.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Pamats
1. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 23.01.2019. iesniegums Nr.2-04K/61.
2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 25.01.2019. iesniegums Nr.2-13K/376.
3. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” un grafiskā daļa „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.
4. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2., 35. punkti.
Mērķis
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Kurzemes reģionālās nodaļas 23.01.2019. iesniegumu Nr.2-04-K/61 (reģistrēts Pašvaldībā
23.01.2019. ar Nr.DD-3-31.1/19/62), kurā tiek lūgts piešķirt zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8840 001 0003 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, un Valsts zemes dienesta
Kurzemes reģionālās nodaļas 25.01.2019. iesniegums Nr.2-13-K/376 (reģistrēts Pašvaldībā

28.01.2019. ar Nr.DD-3-31.1/19/77), kurā precizēts zemes vienības kadastra apzīmējums no
8840 001 0003 uz 8862 007 0367.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.496) 6.2. punktu lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai
zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk tekstā – sasitošie
noteikumi Nr.21) grafisko daļu „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana” nekustamā īpašuma “Jūras piekrastes josla” ar kadastra Nr. 8862 001 0164
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0367 atrodas teritorijā “Dabas pamatne”
(DP), kura sasitošo noteikumu Nr.21 202.panta izpratnē nozīmē zemes vienību (vai to daļu),
kas primāri nav paredzēta apbūvei, kā mežs, purvs, jūras krasta josla, kā arī Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esoša zemes vienība, uz kuras atrodas iepriekšējā
apbūve Aizsargjoslu likuma izpratnē.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 otro pielikumu nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
“Publiskie ūdeņi” (NĪLM kods 0301) ir nosakāms piekrastei, kā arī zemei zem ezeriem un
upēm atbilstoši Civillikuma I pielikumam.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 35.punktu Pašvaldība 15 dienu laikā pēc pieteikuma un
visu nepieciešamo dokumentu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu saņemšanas nosaka
vai maina lietošanas mērķi vai sagatavo pamatotu atteikumu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.34:
Piešķirt nekustamā īpašuma „Jūras piekrastes josla” ar kadastra Nr. 8862 001 0164 zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0367 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
„Publiskie ūdeņi” (NĪLM kods 0301).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai: kurzeme@vzd.gov.lv.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

15.
Par nekustamā īpašuma „Albatrosi-Cehs” platības precizēšanu
Pamats
1. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 23.01.2019. vēstule Nr.2-13-K/266.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 132.3.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Albatrosi-Cehs” platības precizēšana.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Albatrosi-Cehs” ar kadastra Nr.8862 007 0274 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Albatrosi-Cehs”) atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas
novadā, tā tiesiskais valdītājs ir Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), un tas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0274.

Pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas (turpmāk
tekstā – VZD nodaļa) 23.01.2019. vēstuli Nr.2-13-K/266 (reģistrēta Pašvaldībā 24.01.2019. ar
Nr.DD-3-31.1/19/64), kurā norādīts ka, pamantojoties uz 18.01.2019. VZD nodaļas aktu “Par
zemes vienības platības precizēšanu”, nekustamā īpašuma „Albatrosi-Cehs” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8862 007 0274 Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
datos ir aktualizēta platība no 0,65 ha uz 0,30 ha.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” 132.3.punktu, par atšķirību starp Kadastra informācijas
sistēmas teksta datos reģistrēto platību un kadastra kartes platību, kas pārsniedz pieļaujamās
platību atšķirības robežas, attiecībā uz pašvaldībai piekrītošajām zemēm Valsts zemes
dienesta teritoriālā struktūrvienība informē vietējo pašvaldību, kas pieņēmusi lēmumu par
zemes piekritību vai piederību pašvaldībai. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē precizēto
zemes vienības platību atbilstoši vietējās pašvaldības precizētajam lēmumam par zemes
vienības platību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.35:
Precizēt nekustamā īpašuma „Albatrosi-Cehs” ar kadastra Nr.8862 007 0274 (pielikums)
platību no 0,65 ha uz 0,30 ha.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram:
kurzeme@vzd.gov.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
16.
Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 5.redakciju
Pamats
1. Dundagas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmums Nr. 215 (protokola Nr. 14. 24.§) „Par
Dundagas novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas pilnveidošanu”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 82., 83., 90. punkti.
Mērķis
Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādāšana.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu Nr. 215 (protokola Nr. 14.
24.§) „Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas pilnveidošanu” nolēma
pilnveidot Dundagas novada teritorijas plānojuma 4. redakciju un Vides pārskatu atbilstoši
institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) 90. punktu, ja tiek
pieņemts šo noteikumu 88.2. apakšpunktā minētais lēmums, pašvaldība sagatavo teritorijas
plānojuma vai lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un virza to apstiprināšanai šo noteikumu
82., 83., 84., 85., 86., 87. un 88. punktā noteiktajā kārtībā. Teritorijas plānojuma vai
lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš nav īsāks par trijām
nedēļām.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 82. punktu pašvaldības dome pieņem lēmumu par
teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Izpilddirektore iepazīstina ar Būvvaldes vadītājas I.Plato sagatavoto rakstisko viedokli par
apbūves iespējām Saules ielā 16, Dundagā, kurā norādīts, ka plānotā būvniecība ir iespējama,
taču vispirms nepieciešamas apbūves tiesības.
Diskusiju rezultātā tiek ierosināts, ka šī jautājuma risināšanai būtu nepieciešams piesaistīt
juristu, kas būtu specializējies tieši šajā jomā - apbūves un īpašuma tiesību jautājumos.
Attīstības nodaļas vadītājs L.Laicāns izsaka priekšlikumu uz marta Attīstības un
plānošanas komitejas sēdi sagatavot risinājumu šajā jautājumā.
Sagatavotais lēmuma projekts:
1. Nodot Dundagas novada teritorijas plānojuma 5. redakciju publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2019. gada 4. martam līdz 25.martam.
3. Sabiedrības līdzdalības pasākumu noteikt Dundagā un Kolkā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,),
pret- nav, atturas – 5 (M.Burnevics, T.Kaudze, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne)
NOLEMJ:
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 34.panta trešo un ceturto daļu, lēmums nav pieņemts.
17.
Par grozījumiem Ētikas komisijas nolikumā
Pamats
1. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts.
2. Likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu.
Mērķis
Nodrošināt pilnvērtīgu Ētikas komisijas darbību
Izvērtējums
2018.gada 06.decembrī ar Dundagas novada domes lēmumu Nr.277 “Par Ētikas komisijas
sastāvu” Ētikas komisijas sastāvā tika ievēlētas piecas personas (komisijas locekļi). Komisijas
locekļiem iepazīstoties ar 2014.gada 27.marta Dundagas novada domes apstiprināto Ētikas
komisijas nolikumu, lai pilnvērtīgāk varētu veikt savu darbību, tika izvirzīts priekšlikums
minētajā nolikumā veikt konkrētus grozījumus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.36:
Apstiprināt iesniegto nolikuma “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2014.gada
27.marta nolikumā “Ētikas komisijas nolikums”” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

18.
Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra iekšējos
noteikumos “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi”
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts;
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts
Mērķis
Nodrošināt likumdošanai atbilstošus iekšējos noteikumus
Izvērtējums
Par cik darba devējs visām pašvaldību institūcijām ir Dundagas novada pašvaldība un
pamatojoties uz Darba likuma normām, tad iekšējos noteikumos “Amatpersonu un darbinieku
darba samaksas noteikumi” nepieciešams norādīt ne tikai to, ka pašvaldība ir darba devējs
ikvienas Dundagas novada pašvaldības institūcijas amatpersonai (darbiniekam), bet arī to, ka
darbinieks pie viena darba devēja drīkst būt nodarbināts nepārsniedzot normālo darba laiku.
Par cik iekšējos noteikumos “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi”
(turpmāk arī – iekšējie noteikumi) 2.pielikums veidots ņemot par piemēru 29.01.2013. gada
MK noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 4.pielikumu, tad loģiski būtu, ja
iekšējos noteikumos 2.pielikuma tabulā pakāpes būtu noteiktas analoģiski MK noteikumos
noteiktajām kategorijām.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 4 (M.Burnevics, T.Kaudze, V.Skuja, A.Grīvāne)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.37:
1. Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2014.gada
18.decembra iekšējos noteikumos „Amatpersonu un darbinieku darba samaksas
noteikumi”” projektu (pievienots pielikumā).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 4 (M.Burnevics, T.Kaudze, V.Skuja, A.Grīvāne)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.37:
2. Iestāžu vadītājiem līdz 2019.gada 01.septembrim nodrošināt, lai darbinieki tiktu
nodarbināti atbilstoši Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra iekšējo
noteikumu “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi” 3.punktam.
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
19.
Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants; Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2) punkts; Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”.
Mērķis
Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību
Izvērtējums

1. Dundagas novada pašvaldībā 2018.gada 28.decembrī saņemts (Vārds, uzvārds) (turpmāk –
Iesniedzējs), dzīvojoša “Jaunbrieži”, Vīdalē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rakstveida
iesniegums, reģ. Nr. DD-3-26.2/18/1128, kurā lūgts anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds)
deklarēto dzīvesvietu adresē: “Jaunbrieži”, Vīdale, Dundagas pagasts, Dundagas novads.
Iesniedzējs mutiski apstiprinājis, ka ir minētā nekustamā īpašuma īpašnieks un iesniegumā
pamatojis, ka (Vārds, uzvārds) konkrētajā adresē faktiski nedzīvo, nav viņam personīgi
pazīstams, kā arī nav noslēdzis ar minēto personu līgumu vai cita veida darījumu par
dzīvojamās telpas iznomāšanu/īrēšanu. Pamatojoties uz iepriekšminēto, uzskata, ka (Vārds,
uzvārds) nav tiesiska pamata būt deklarētam viņam piederošajā īpašumā.
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”.
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. Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas par nekustamo īpašumu “Jaunbrieži”,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un konstatēja, ka ar 1999.gada 02.septembra lēmumu,
žurnāla Nr.2716, izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība, nodalījums Nr. 329, kadastra numurs:
8850 006 0015 apliecina, ka nekustamā īpašuma “Jaunbrieži”, Dundagas pagasts, Dundagas
novads īpašumtiesības ierakstītas zemesgrāmatā uz Iesniedzējs vārda;
2.2. LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un konstatēja, ka (Vārds, uzvārds)
dzīvesvieta Dundagas novada Dundagas pagasta Vīdale, “Jaunbrieži” deklarēta 2008.gada
18.februārī;
2.3. pašvaldības arhīvā glabāšanā nodotajā lietām un secināja, ka dokumenti par personu
dzīvesvietas deklarācijām, saskaņā ar lietu glabāšanas termiņiem par 2008.gadu, ir jau
iznīcināti (īslaicīgi glabājamas lietas), līdz ar to nav iespējams iegūt apstiprinājumu faktam
par (Vārds, uzvārds) tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai attiecīgajā adresē.
3. Lai izvērtētu Iesniedzēja iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats anulēt
ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu, saskaņā ar LR Administratīvā procesa
likuma 62.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu,
kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē
adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”, pašvaldība:
3.1. 2019.gada 04.janvārī nosūtīja (Vārds, uzvārds) pa pastu ierakstītā sūtījumā uz deklarētās
dzīvesvietas adresi uzaicinājuma vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules
saņemšanas brīža ierasties pašvaldībā un sniegt paskaidrojumus par Iesniedzēja iesniegumā
minētajiem faktiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu deklarēto ziņu patiesumu un
personas tiesības būt deklarētam iepriekšminētajā adresē (īres vai nomas līgums, vienošanās
ar nekustamā īpašuma īpašnieku u.c.).
Dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu nosaka Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
3.panta otrās daļas nosacījums: „personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā

nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai
nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības,
svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata”;
3.2. konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un dokumentus
iesniedzis, kas apliecinātu viņa tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, kas norāda, ka
persona deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir papildus
motivācija deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai;
3.3. noskaidroja, ka ar pašreizējo nekustamā īpašuma īpašnieku nav noslēgts īres vai nomas
līgums, vai šā īpašuma lietošanas tiesības persona ieguvusi uz kāda cita likumiska vai
līgumiska pamata, piem. savstarpējā vienošanās;
3.4 konstatēja, ka pamatojoties uz LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par (Vārds,
uzvārds) deklarētas dzīvesvietas adresi, līdz 2019.gada 04.februārim nekādas izmaiņas adresē
nav reģistrētas.
4. Pamatojoties uz Iesniedzēja iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā
arī ievērojot to, ka (Vārds, uzvārds):
- faktiski nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā,
- noteiktajā termiņā nav ieradies pašvaldībā un iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko
pamatu uz deklarēto dzīvesvietu,
- starp pusēm nav civiltiesiska strīda,
Ņemot vērā konstatētos lietas apstākļus, pašvaldība secina, ka personai zudušas tiesības uz
deklarēto dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds paredzēts
piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2)punktā: „ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas otro
punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu,
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis,
R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav; M.Burnevics izgājis
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.38:
Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx deklarēto dzīvesvietu adresē
Dundagas novads, Dundagas pagasts, Vīdale, “Jaunbrieži”.
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
20.
Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā
20.1. Pamats

1. (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxx) 16.01.2019. iesniegums.
2. Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1., 7.panta 1.daļa, 21.1 panta 2 daļa.
3. Dundagas novada pašvaldības 16.06.2016. saistošie noteikumi Nr.10 „Kārtība kādā
pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.punkta 3.2.
apakšpunkts, 4.punkts.
Mērķis
Palīdzības sniegšana speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds),
personas kods: xxxxx (turpmāk – persona) 16.01.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā
16.01.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/38), kurā persona lūdz palīdzību – piešķirt dzīvojamo
platību viņa ģimenei.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 1.pantā noteikts,
ka pašvaldība ir tiesīga izīrēt dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam, savukārt 21.1 panta 2.
daļa nosaka, ka pašvaldība, izvērtējot pašvaldības attīstības programmā ietvertās nozares
(rīcības virzieni, jomas u.c.) un ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītos
pārvaldes uzdevumus, ar saistošajiem noteikumiem nosaka, kurās darbības nozarēs vai kādu
pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešami speciālisti.
Pašvaldības 16.06.2016. saistošajos noteikumos Nr.10 „Kārtība kādā pašvaldība sniedz
palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, (turpmāk – noteikumi Nr.10) ir
noteikts kādiem speciālistiem piešķirama palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, un to
3. punkta, par pārvaldes uzdevumiem, kuru veikšanai nepieciešami speciālisti,
3.2. apakšpunktā uzskaitītie ir speciālisti sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, žūpības un
netiklības apkarošanai.
Persona ir Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības Pašvaldības policija
vadītājs.
Likuma 7.panta 1.daļa nosaka, ka persona, kura atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību, tiek
reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā.
Noteikumu Nr.10, 4.punktā noteikts, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pieņem pašvaldības dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis,
R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav; M.Burnevics izgājis
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.39:
Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu” (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.
21.2. Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 05.02.2019. iesniegums.
2. Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1., 7.panta 1.daļa, 21.1 panta 2
daļa.

3. Dundagas novada pašvaldības 16.06.2016. saistošie noteikumi Nr.10 „Kārtība kādā
pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.punkta
3.1. apakšpunkts, 4.punkts.
Mērķis
Palīdzības sniegšana speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds),
personas kods: xxxxx (turpmāk – persona) 05.02.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā
05.02.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/94), kurā persona lūdz palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 1.pantā noteikts,
ka pašvaldība ir tiesīga izīrēt dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam, savukārt 21.1 panta 2.
daļa nosaka, ka pašvaldība, izvērtējot pašvaldības attīstības programmā ietvertās nozares
(rīcības virzieni, jomas u.c.) un ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītos
pārvaldes uzdevumus, ar saistošajiem noteikumiem nosaka, kurās darbības nozarēs vai kādu
pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešami speciālisti.
Pašvaldības 16.06.2016. saistošie noteikumi Nr.10 „Kārtība kādā pašvaldība sniedz
palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” (turpmāk – noteikumi Nr.10) nosaka,
kurās darbības nozarēs un kādu pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešami speciālisti, tai
skaitā 3.1.punkts nosaka, ka speciālisti nepieciešami būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošināšanai.
Persona ir Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības Būvvalde vadītāja.
Likuma 7.panta 1.daļa nosaka, ka persona, kura atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību, tiek
reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā.
Noteikumu Nr.10, 4.punktā noteikts, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pieņem pašvaldības dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, M.Napskis,
R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav; M.Burnevics izgājis
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.40:
Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu” (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.
21.
Par personas iemitināšanu
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 27.12.2018. iesniegums.
2. (Vārds, uzvārds)11.02.2019. iesniegums.
3. Dundagas pagasta padomes 27.10.2006. sēdes lēmums Nr.14 “Par saistošajiem
noteikumiem (par dzīvokļu jautājumiem)”.
4. Dundagas pagasta padomes 04.06.2007. īres tiesību līgums Nr.32.
5. Likuma “Par dzīvojamās telpas īri” 9. panta pirmā daļa.
6. Dundagas novada pašvaldības 31.01.2019. vēstule DD-3-23.1/19/83.

7. Likuma “Par pašvaldībām” 21. pants.
Mērķis
Lēmuma pieņemšana par personas iemitināšanu pašvaldības īpašumā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds)
personas kods xxxxx (turpmāk – īrnieks) 27.12.2018. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā
27.12.2018. ar Nr. DD-3-26.2/18/1120), kurā īrnieks lūdz atļaut (Vārds, uzvārds) (turpmāk
tekstā – persona) deklarēt dzīvesvietu dzīvoklī E.Dinsberga iela 2-2, Dundagā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā.
Pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamais īpašums “E.Dinsberga 2” ar kadastra
Nr. 8850 020 0261 (atrodas E.Dinsberga ielā 2, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā), kurš sastāv no 0,25 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0261 uz kuras atrodas daudzdzīvokļu (12 dzīvokļi) ēka ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0261 001 (turpmāk – daudzdzīvokļu ēka) un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0261 002, 8850 020 0261 005, 8850 020 0261 009, 8850 020 0261 011 (turpmāk –
nekustamais īpašums “E.Dinsberga 2”).
Par nekustamā īpašuma “E.Dinsberga 2” daudzdzīvokļu ēkas dzīvokli Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0261 001 002 (turpmāk – dzīvoklis Nr.2) izmantošanu ar īrnieku,
saskaņā ar Dundagas pagasta padomes 27.10.2006. sēdes lēmumu Nr.14 “Par saistošajiem
noteikumiem (par dzīvokļu jautājumiem)”, 2007.gada 4.junijā ir noslēgts īres tiesību līgums
Nr.32.
Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamās telpas īri” 9. panta pirmo daļu, īrniekam ir tiesības
iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus), darbnespējīgos
brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja tam piekrituši visi
attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi un ja iepriekš par to
rakstveidā informēts izīrētājs. Turklāt, 5.daļa nosaka, ka šā panta pirmajā vai otrajā daļā
neminētās personas (turpmāk — cita persona) iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā
nepieciešama izīrētāja, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu
piekrišana, bet 7 daļa nosaka, ka ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc tam, kad īrnieka ģimenes
loceklis vai cita persona iemitināta šajā pantā noteiktajā kārtībā īrnieka īrētajā dzīvojamā
telpā, attiecīgās personas vārds, uzvārds un personas kods ierakstāms dzīvojamās telpas īres
līgumā.
Pašvaldība 31.01.2019. īrniekam ir nosūtījusi vēstuli Nr. DD-3-23.1/19/83, kurā lūdza
sniegt informāciju par tiesiskajām attiecībām ar personu.
(…)
Likuma “Par pašvaldībām” 21. pants, nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas
ir attiecīgās pašvaldības pārziņā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.41:
Atļaut Imantam Grosbartam personas kods 060458-12502 iemitināt (Vārds, uzvārds) personas
kods
xxxxx
nekustamā
īpašuma
“E.Dinsberga
2”
ar
kadastra
Nr. 8850 020 0261 daudzdzīvokļu ēkas dzīvoklī Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0261 001 002 (adrese: E.Dinsberga iela 2-2, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas
nov., LV-3270).
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 dzīvojamās telpas maiņu
Pamats
1. (Vārds, uzvārds)15.01.2019. iesniegums.
2. Dundagas novada domes 23.03.2018. sēdes lēmumu nr.66 “Par īres tiesību līguma
noslēgšanu”.
3. Dundagas novada pašvaldības 29.03.2018. īres tiesību līgums nr.DD-8-2.2/18/4.
4. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.panta pirmā un otra daļa.
5. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 4.punkts.
Mērķis
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds)
personas kods xxxxx (turpmāk – persona) 15.01.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā
22.01.2019. ar nr. DD-3-26.2/19/57), kurā persona lūdz mainīt izīrēto pašvaldības dzīvojamo
telpu 1905.gada ielā 4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā – būves kadastrālās
uzmērīšanas lietā telpa nr.65 (turpmāk – telpa nr.65) uz dzīvojamo telpu 1905.gada ielā 4,
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā – būves kadastrālās uzmērīšanas lietā telpa
nr.77 (turpmāk – telpa nr.77), norādot, ka telpa nr.65 ir liela, grūti piekurināma, tādēļ vēsa.
Pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums “1905.gada iela 4” ar kadastra
Nr.8850 015 0093, kura sastāvā ir būve ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0093 001 (turpmāk
– ēka 1905.gada ielā 4), palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0093 002,
8850 015 0093 003 un 8850 015 0093 004 un 3,85 ha liela zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8850 015 0093.
Saskaņā ar Pašvaldības domes 23.03.2018. sēdes lēmumu nr.66 “Par īres tiesību līguma
noslēgšanu”, ar personu 29.03.2018. ir noslēgts īres tiesību līgums Nr. DD-8-2.2/18/4 par
telpas nr.65 ēkā 1905.gada ielā 4 lietošanu līdz 31.12.2019.
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.
Saskaņā ar Pašvaldības brīvo dzīvokļu reģistru telpa nr.77 ēkā 1905.gada ielā 4 ir brīva no
īres līguma un to ir iespējams piedāvāt palīdzības sniegšanai.
Pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu nr.4 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 4.punkts nosaka, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem pašvaldības dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.42:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds)personas kods: xxxxx
apmainot dzīvojamo telpu nr. 65 pret dzīvojamo telpu nr.77 nekustamā īpašuma
“1905.gada iela 4” būvē ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0093 001.

2. Noslēgt līgumu ar (Vārds, uzvārds) personas kods: xxxxx par dzīvojamās telpas nr. 77
īres tiesībām nekustamā īpašuma “1905.gada iela 4” būvē ar kadastra apzīmējumu 8850
015 0093 001 līdz 31.12.2019.
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.
23.
Par nekustamo īpašumu „Muņu komplekss” un „Muņu lauki” apvienošanu
Pamats
1. SIA “Dundaga” 13.02.2019. iesniegums Nr.01/2.7-1.
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. daļas 2.punkts.
3. Ministru kabineta noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība
16.1.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Muņu komplekss” un „Muņu lauki” apvienošana, veidojot jaunu
nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Muņu komplekss” ar kadastra Nr. 8850 009 0061 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Muņu komplekss”) kopplatība ir 4,20 ha, tas atrodas Dundagas
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 009 0061.
Nekustamā īpašuma „Muņu lauki” ar kadastra Nr. 8850 009 0123 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Muņu lauki”) kopplatība ir 20,11 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas
novadā un sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 009 0121.
Nekustamā īpašuma „Muņu komplekss” un „Muņu lauki” īpašniece SIA “Dundaga”
Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) ir iesniegusi 13.02.2019.
iesniegumu Nr.01/2.7-1 (reģistrēts Pašvaldībā 13.02.2019. ar Nr.DD-3-31.1/19/132), kurā
lūdz atļaut nekustamos īpašumus „Muņu komplekss” un „Muņu lauki” apvienot vienā,
izveidojot vienu īpašumu un zemes vienību, piešķirot tam nosaukumu „Muņu komplekss”.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. daļas 2. punktu zemes ierīcības projekts nav
izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts
vietējās pašvaldības lēmums.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība
16.1.punktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības
daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.43:
1. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma „Muņu komplekss” ar kadastra Nr. 8850 009 0061
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0061 un nekustamā īpašuma „Muņu lauki”

ar kadastra Nr. 8850 009 0123 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0121,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu, un izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 24,3100 ha platībā, kas sastāv no nekustamā
īpašuma „Muņu komplekss” ar kadastra Nr. 8850 009 0061 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 009 0061 un nekustamā īpašuma „Muņu lauki” ar kadastra Nr. 8850 009
0123 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0121, piešķirt nosaukumu „Muņu
komplekss”.
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 24,3100 ha platībā, kas sastāv no nekustamā
īpašuma „Muņu komplekss” ar kadastra Nr. 8850 009 0061 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 009 0061 un nekustamā īpašuma „Muņu lauki” ar kadastra Nr. 8850 009
0123 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0121, noteikt dalītu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi nosakot, ka tas:
3.1. 1,9000 ha platībā ir „Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” (NĪLM
kods 1003),
3.2. 22,4100 ha platībā ir „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
4. Noteikt, ka veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platības var tikt precizētas.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv.
2. SIA “Dundaga” – personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
24.
Par privātuma politiku
24.1. Pamats
 Likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu
 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punkts
 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar
ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 12.pants.
 Datu valsts inspekcijas 04.02.2019. vēstule ar Nr. DD-3-31.2/19/99.
Mērķis
Nodrošināt datu subjektu ar iespēju pārraudzīt datu apstrādi
Izvērtējums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 12.pantapirmā daļa nosaka,
ka pārzinis veic atbilstošus pasākumus, lai kodolīgā, pārredzamā, saprotamā un viegli
pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, datu subjektam sniegtu visu 13. un
14. pantā minēto informāciju un nodrošinātu visu 15.–22. pantā un 34. pantā minēto saziņu
attiecībā uz apstrādi, jo īpaši attiecībā uz visu informāciju, kas konkrēti paredzēta bērnam.
Informāciju sniedz rakstiski vai citā veidā, tostarp – vajadzības gadījumā – elektroniskā
formā. Pēc datu subjekta pieprasījuma informāciju var sniegt mutiski – ar noteikumu, ka datu
subjekta identitāte ir pierādīta citā veidā.

Datu valsts inspekcija savā vēstulē “Rīkojums par pienākumu uzlikšanu” uzdevusi
Dundagas novada pašvaldības domei līdz 2019.gada 16.martam nodrošināt pārredzamības
principa īstenošanu, izpildot Regulas 5.panta 1.punkta “a” apakšpunktā noteikto principu un
12.panta 1.punkta prasības.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.44:
Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Dundagas novada pašvaldības klientu personas datu
apstrādes privātuma politika” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
24.2. Pamats
 Likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu
 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punkts
 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar
ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 12.pants.
 Datu valsts inspekcijas 04.02.2019. vēstule ar Nr. DD-3-31.2/19/99.
Mērķis
Nodrošināt datu subjektu ar iespēju pārraudzīt datu apstrādi
Izvērtējums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 12.pantapirmā daļa nosaka,
ka pārzinis veic atbilstošus pasākumus, lai kodolīgā, pārredzamā, saprotamā un viegli
pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, datu subjektam sniegtu visu 13. un
14. pantā minēto informāciju un nodrošinātu visu 15.–22. pantā un 34. pantā minēto saziņu
attiecībā uz apstrādi, jo īpaši attiecībā uz visu informāciju, kas konkrēti paredzēta bērnam.
Informāciju sniedz rakstiski vai citā veidā, tostarp – vajadzības gadījumā – elektroniskā
formā. Pēc datu subjekta pieprasījuma informāciju var sniegt mutiski – ar noteikumu, ka datu
subjekta identitāte ir pierādīta citā veidā.
Datu valsts inspekcija savā vēstulē “Rīkojums par pienākumu uzlikšanu” uzdevusi
Dundagas novada pašvaldības domei līdz 2019.gada 16.martam nodrošināt pārredzamības
principa īstenošanu, izpildot Regulas 5.panta 1.punkta “a” apakšpunktā noteikto principu un
12.panta 1.punkta prasības.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.45:
Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Dundagas novada pašvaldības nodarbināto personas
datu apstrādes privātuma politika” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

25.
Par Sadarbības līguma slēgšanu ar
biedrību “Līvu (lībiešu) savienība “Līvod Īt””
Pamats
 Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants;
 “Kolkas lībiešu saieta nama darbības stratēģija 2019.-2025.gadam”, apstiprināta ar
23.03.2018 domes sēdes lēmumu Nr.76;
 2018.gada 7. maijā parakstīts Sadarbības memorands “Par sadarbību lībiešu
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā, tā iekļaušanā Nacionālajā
nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un tālākā virzībā uz UNESCO.” ;
 Lībiešu kultūrtelpas Ziemeļkurzemes teritorijā Saglabāšanas plāns 2019.-2023.gadam
Mērķis
Saglabāt un popularizēt lībiešu nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu, veicināt tā
publisku pieejamību, kā arī izzināt, saglabāt un uzturēt lībiešu kultūras vērtības.
Izvērtējums
Viena no pašvaldības funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
Ar 23.03.2018 domes sēdes lēmumu Nr.76 ir apstiprināta “Kolkas lībiešu saieta nama
darbības stratēģija 2019.-2025.gadam” (turpmāk arī - Stratēģija).
2018.gada 7. maijā parakstīts Sadarbības memorands “Par sadarbību lībiešu kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā, tā iekļaušanā Nacionālajā nemateriālā kultūras
mantojuma sarakstā un tālākā virzībā uz UNESCO.”
Lai īstenotu Stratēģiju un izpildītu vienu no pašvaldības funkcijām, kā arī, lai īstenotu Lībiešu
kultūrtelpas Ziemeļkurzemes teritorijā Saglabāšanas plānu 2019.-2023.gadam ir nepieciešams
noslēgt sadarbības līgumu starp Dundagas novada pašvaldību un biedrību “Līvu (lībiešu)
savienība “Līvod Īt””.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 1 (M.Napskis)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.46:
Slēgt Sadarbības līgumu ar biedrību “Līvu (lībiešu) savienība “Līvod Īt”” (Līguma projekts
pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
26.
Par Sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Domesnes”
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants; “Kolkas lībiešu saieta nama darbības stratēģija 2019.2025.gadam”, apstiprināta ar 23.03.2018 domes sēdes lēmumu Nr.76 (I pielikums) .
Mērķis
Saglabāt, izzināt un popularizēt Kolkasraga kultūrvēsturisko mantojumu, kas saistīts ar
Latvijas un pasaules kuģniecības vēsturi, tai skaitā zemūdens mantojumu, kā arī veicināt tā
publisku pieejamību.

Izvērtējums
Viena no pašvaldības funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
Ar 23.03.2018 domes sēdes lēmumu Nr.76 ir apstiprināta “Kolkas lībiešu saieta nama
darbības stratēģija 2019.-2025.gadam” (turpmāk arī - Stratēģija).
Lai īstenotu Stratēģiju un izpildītu vienu no pašvaldības funkcijām ir nepieciešams noslēgt
sadarbības līgumu starp Dundagas novada pašvaldību un biedrību “Domesnes”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 1 (M.Napskis)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.47:
1. Slēgt Sadarbības līgumu ar biedrību “Domesnes” (Līguma projekts pielikumā);
2. Izdarīt labojumu 5.pielikuma 2.1.1. punktā, - papildinot ar „ārtelpas 200 m2 platībā
saskaņā ar 5.pielikumu (ārtelpas shēma)”.
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
27.
Par Dundagas novada pašvaldības domes lēmuma pārskatīšanu
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 27.12.2018. iesniegums.
2. (Vārds, uzvārds) 20.06.2017. iesniegums.
3. Dundagas novada pašvaldības domes 23.03.2018. sēdes lēmums Nr.53 “Par dzīvokļa īres
tiesību līguma pārslēgšanu”.
4. Dundagas pagasta padomes 23.01.2006. sēdes lēmums Nr.10 “Par dzīvokļa
jautājumiem”.
5. Dundagas pagasta padomes 31.08.2006. dzīvojamās telpas īres līgums Nr.4.
6. Dundagas novada pašvaldības 01.04.2018. īres līgums Nr.DD-8-2.2/18/9.
7. Dundagas novada pašvaldības 01.04.2018. vienošanās līgums par parāda nomaksu
Nr.DD-8-2.2/18/11.
8. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta otrā daļa.
9. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta
pirmā daļa.
10. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts.
Mērķis
Izvērtēt Dundagas novada pašvaldības domes 23.03.2018. sēdes lēmumu Nr.53 “Par dzīvokļa
īres tiesību līguma pārslēgšanu”, nodrošinot Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu
izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam un likumam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds)
(turpmāk – persona) 27.12.2018. iesniegumu, kas reģistrēts Pašvaldībā 28.12.2018. ar Nr.DD3-26.2/18/1132 (turpmāk – iesniegums), kurā lūgts Pašvaldības domei grozīt vai atcelt
2018.gada 23.marta Pašvaldības domes lēmumu Nr.53 “Par dzīvokļa īres tiesību līguma
pārslēgšanu” (turpmāk – domes lēmums Nr.53) daļā par parāda atmaksu, nosakot to solidāri
arī no (Vārds, uzvārds), vienlaicīgi grozot arī vienošanās saturu.
Pašvaldības īpašumā Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamā
īpašums “A.Upīša iela 11” ar kadastra Nr.8850 020 0239, telpu grupa – dzīvoklis Nr.6 ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0239 001 006 (turpmāk – dzīvoklis Nr.6).

Ņemot vērā personas lūgumu, Pašvaldība vēlreiz izskatījusi dzīvokļa Nr.6 izmantošanas
nosacījumus un konstatējusi, ka:
1) Ar Dundagas pagasta padomes (turpmāk – Padome) 23.01.2006. lēmuma Nr.10 “Par
dzīvokļa jautājumiem” (turpmāk tekstā – Padomes lēmums Nr.10), lemjošās daļas
5.punktu nolemts pēc dzīvokļa atbrīvošanās A.Upīša ielā 11 dz.5 (pēc kadastra datiem
dzīvoklis Nr.6) atļaut tajā izvietoties (uzvārds) ģimenei, kuras pašreizējā dzīvesvieta ir
Dundagas pagasta “Eniņos” (ģimenes galva (Vārds, uzvārds)).
2) Saskaņā ar Padomes lēmumu Nr.10, 31.08.2006. noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums Nr.4 (turpmāk – īres līgums Nr.4) ar (Vārds, uzvārds), (turpmāk tekstā –
īrnieks), bet līgumā nav ietverts punkts (pielikums) par citām iemitinātajām personām,
līdz ar to nav nosakāms, kuras personas un kad ir iemitinātas un/vai izmitinātas no
dzīvokļa Nr.6.
3) Apsaimniekotājs SIA “Ziemeļkurzeme” ir izrakstījis īres un komunālo maksājumu
rēķinus ņemot vērā deklarēto personu skaitu dzīvoklī Nr. 6.
4) Saskaņā ar īres līguma Nr.4, 5.1.2.apakšpunktu īrnieks ir apņēmies savlaicīgi un pilnā
apmērā veikt īres maksas un maksas par pakalpojumiem maksājumus.
5) Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta otro daļu, īrnieka ģimenes
locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres
līguma saistībām.
6) Pamatojoties uz personas 20.06.2017. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 20.06.2017. ar
Nr.DD-3-26.2/17/309), sakarā ar laulības šķiršanu ir ierosināts jautājums par īres
līguma Nr.4 pārslēgšanu.
7) Izvērtējot īres līguma Nr.4 saistību izpildi, Pašvaldība ir konstatējusi, ka īrnieks un
citas iemitinātās personas nav bijuši labticīgi un nav pildījuši īres līguma Nr.4
pienākumu maksāt par īri un maksas pakalpojumiem. Persona norādīja, ka vēlas
turpināt izmantot dzīvokli Nr.6 un puses vienojās par parāda atmaksas kārtību,
sastādot maksājumu grafiku, kas bija par pamatu lēmuma projekta sagatavošanai un
izskatīšanai Pašvaldības domes sēdē.
8) Saskaņā ar Pašvaldības domes lēmumu Nr.53 par dzīvokļa Nr.6 izmantošanu, ar
īrnieku 01.04.2018. ir noslēgts īres līgums, kas reģistrēts Pašvaldībā ar Nr.DD-82.2/18/9 (turpmāk – īres līgums Nr. Nr.DD-8-2.2/18/9) un vienošanās līgums par
parāda nomaksu, kas reģistrēts Pašvaldībā ar Nr.DD-8-2.2/18/11.
9) Saskaņā ar īres līgumu Nr.DD-8-2.2/18/9, dzīvoklis Nr.6 ir izīrēts 2 (divām)
personām, no kurām 2 (divas) ir pilngadīgas personas. Uz 18.02.2019. dzīvoklī Nr.6 ir
deklarējušās 7 (septiņas) personas no kurām 5 (piecas) personas ir pilngadīgas.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta
pirmā daļa nosaka, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai bezatlīdzības
lietošanā.
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, tikai dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 1 (R.Rūmniece)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.48:
Atstāt spēkā Dundagas novada pašvaldības domes 23.03.2018. sēdes lēmumu Nr.53 “Par
dzīvokļa īres tiesību līguma pārslēgšanu”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) personīgi Pašvaldībā

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
28.
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Dundagas novada domes lēmumā
Pamats
1. Dundagas novada domes 26.01.2018. sēdes lēmums Nr.26 “Par Dundagas novada
domes 28.07.2017. lēmuma Nr. 160 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
īpašumam “Būdeni”” atcelšanu, un par Dundagas novada domes 24.11.2017. lēmuma
Nr. 267 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Būdeni””
grozījumiem”.
2. Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmās daļas 2.punkts, 72.panta pirmā daļa.
3. Likuma “Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts.
Mērķis
Labot pārrakstīšanās kļūdu Dundagas novada domes lēmumā.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.01.2018. sēdē pieņēma lēmumu
Nr.26 “Par Dundagas novada domes 28.07.2017. lēmuma Nr.160 “Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu īpašumam “Būdeni”” atcelšanu, un par Dundagas novada domes
24.11.2017. lēmuma Nr. 267 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Būdeni”” grozījumiem” (turpmāk – lēmums Nr.26).
Pēc lēmuma pieņemšanas Pašvaldība lēmumā Nr.26 ir konstatējusi pārrakstīšanās kļūdu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmās daļas 2.punktu, administratīvo
lietu iestādē ierosina uz iestādes iniciatīvas pamata, savukārt 72.panta pirmā daļa nosaka, ka
iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai
matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.49:
1. Izdarīt Dundagas novada domes 26.01.2018. sēdes lēmumā Nr.26 “Par Dundagas
novada domes 28.07.2017. lēmuma Nr. 160 “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu īpašumam “Būdeni”” atcelšanu, un par Dundagas novada domes
24.11.2017. lēmuma Nr. 267 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Būdeni”” grozījumiem” šādus labojumus:
1.1. Izteikt lēmuma nosaukumu šādā redakcijā:
“Par Dundagas novada domes 24.11.2017. lēmuma Nr.267 “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu īpašumam “Būdeni”” atcelšanu, un par Dundagas novada domes
28.07.2017. lēmuma Nr.160 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam “Būdeni”” grozījumiem”.
1.2. Izteikt lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Atcelt Dundagas novada domes 24.11.2017. lēmumu Nr. 267 “Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu īpašumam “Būdeni””.
1.3. Izteikt lemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Veikt grozījumus Dundagas novada domes 28.07.2017. lēmumā Nr.160 “Par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Būdeni”” izsakot nolemjošās
daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Būdeni” ar
kadastra Nr. 8850 028 0024 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0024,
sadalot to sešās daļās saskaņā ar pielikumu.””
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: SIA „Ruda”: Smilšu iela 10, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
29.
Par grozījumiem Dundagas novada domes 23.10.2014. sēdes lēmumā Nr.268. “Par
Attīstības uzraudzības komisiju”
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punkts, 61.panta pirmā daļa
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības attīstības programmas īstenošanas uzraudzību
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu Nr.163 "Par Dundagas
novada Attīstības programmas apstiprināšanu" tika apstiprināta Dundagas novada pašvaldības
attīstības programma 2014.-2020.gadam. Attīstības programmas 4.3.apakšnodaļā noteikts, ka
attīstības programmas pilnvērtīgai un pastāvīgai uzraudzībai paredzēts izveidot Attīstības
uzraudzības komisiju, kuras sastāvā ieteicams iekļaut domes komiteju vadītājus, Attīstības un
plānošanas nodaļas pārstāvi, tūrisma, zivsaimniecības, lauksaimniecības un mežsaimniecības
jomu uzņēmējus, aktīvāko sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, lielāko ciemu un piekrastes
teritoriju iedzīvotāju interešu pārstāvjus.
Ar Dundagas novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.268 “Par Attīstības
uzraudzības komisiju” tika ievēlēti desmit komisijas locekļi. Par cik pieciem no komisijas
locekļiem nebija piesaistīta konkrēta persona, tad, lai komisija spētu darboties ir nepieciešams
grozīt Dundagas novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.268 “Par Attīstības
uzraudzības komisiju”, tajā attiecīgi pieciem komisijas locekļiem (tūrisma jomas uzņēmējs,
zivsaimniecības jomas uzņēmējs, lauksaimniecības jomas uzņēmējs, mežsaimniecības jomas
uzņēmējs un sabiedriskās organizācijas pārstāvis) norādot konkrētu personu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.50:
Grozīt Dundagas novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.268 “Par Attīstības
uzraudzības komisiju” lemjošo daļu, izsakot to sekojošā redakcijā:
1) Dundagas novada domes priekšsēdētāju
2) Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas vadītāju
3) Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāju
4) Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju
5) tūrisma jomas uzņēmēju – Evitu Laukšteini
6) zivsaimniecības jomas uzņēmēju – Andri Laukšteinu

7) lauksaimniecības jomas uzņēmēju – Aigaru Zadiņu
8) mežsaimniecības jomas uzņēmēju – Nauri Freimutu
9) sabiedriskās organizācijas pārstāvi – Andri Freimutu
10) Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
30.
Par dalību ELFLA 7.kārtas projektu konkursā
Ziņo L.Laicāns, I.Damberga
Pamats
1. Likuma „Par pašvaldībām” 12., 15. panta pirmās daļas 2., 5. punkts, 21. panta pirmā daļa.
2. Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinātā atklātā konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 7.kārta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Mērķis
Atbalstīt Dundagas novada pašvaldības iesaistīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai projektu apgūšanā.
Izvērtējums
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk –
ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (turpmāk – projektu konkurss) par kopsummu
200 000,00 EUR.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2019. gada 22. februāra līdz 2019. gada 22.
martam.
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) konkursā var pieteikt projektus uz
rīcību ELFLA2 – publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības
iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei (turpmāk – rīcība). Rīcības mērķis ir
veicināt kvalitatīvas dzīves vides un publiskās infrastruktūras attīstību, un sabiedrisko
organizāciju iniciatīvas vietējo kopienu izaugsmei. Maksimālā attiecināmo izmaksu summu
vienam pašvaldības projektam ir 50 000,00 EUR, bet maksimālā atbalsta intensitāte 90%.
Pašvaldība ELFLA projektu konkursā plāno piedalīties ar diviem projektu pieteikumiem:
Nr.

Projekta nosaukums

1.

Piekļuves
nodrošināšana Kalna
dārzam
Velotrases izveide
Dundagā

2.

Kopējās
izmaksas
Līdz 52 500

ELFLA atbalsta
intensitāte (EUR)
Līdz 45 000

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)
Līdz 7500

Līdz 55 500

Līdz 45 000

Līdz 10 500

108 000,00

90 000,00

18 000,00

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.51:

1. Atbalstīt projektu iesniegšanu atklāta konkursa 7.kārtas Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” saskaņā ar pielikumu.
2. Nodrošināt priekšfinansējumu projektu realizācijai līdz 108 000,00 EUR.
3. Nodrošināt līdzfinansējumu projektu realizācijai – līdz 18 000,00 EUR .
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
Dažādi jautājumi
Par deputātu pieprasījumu
Deputātu pieprasījuma mērķis ir saņemt izpilddirektores viedokli par viņas izdotā rīkojuma
pamatotību par Dundagas novada pašvaldības patvaļīgi izveidotā profila tīmekļvietnē
facebook.com likvidēšanu:
1) kāds ir pamatojums izdotajam rīkojumam?
2) ko nozīmē arguments – profils izveidots uz personīgā konta?
3) kā skaidrot argumentu – profils izveidots patvaļīgi?
Izpilddirektore sniedz detalizētu skaidrojumu izdotā rīkojuma pamatotībai, atsaucoties uz
izveidojušos situāciju šajā jautājumā:
1) pagājuša gada vasarā jautājusi sabiedrisko attiecību speciālistei nodrošināt piekļuvi facebook
kontam pašvaldības izveidotajai profila tīmekļvietnei, lai darbinieka prombūtnes laikā kāds
cits darbinieks varētu ievietot nepieciešamo informāciju;
2) pagājušā gada 25.oktobrī sistēmā Namejs sabiedrisko attiecību speciālistei tika uzdots
uzdevums līdz 1.novembrim iesniegt izpilddirektorei facebook konta piekļuves datus
Dundagas novada pašvaldības profila tīmekļvietnei. Sabiedrisko attiecību speciāliste mutiski
paskaidrojusi, ka lapa izveidota uz personīgā profila un līdz ar to piekļuves dati
izpilddirektorei netika izsniegti;
3) 7.janvārī sabiedrisko attiecību speciālistei izdots rīkojums paskaidrojuma sniegšanai par
uzdotā uzdevuma neizpildi, par to kādiem nolūkiem pašvaldības profila tīmekļvietne
facebook.com izveidota un, kas to administrē. Saņemts rakstisks paskaidrojums, ka
sabiedrisko attiecību speciālistam, saskaņā ar amata pienākumiem, ir jānodrošina informācijas
ievietošana pašvaldības interneta vietnē un sociālajos tīklos, līdz ar to ticis izveidots
pašvaldības facebook konts.
Izpilddirektorei sadarbība ar darbinieku nav notikusi, jo uzdotais uzdevums nav ticis izpildīts,
t.i. nav iesniegta informācija par juridisko pamatojumu (domes lēmums, nolikums, reglaments
u.c.) šādas lapas izveidei un administrēšanai; nav sniegta informācija, kurš lapu izveidojis un
kādam nolūkam; nav informācijas, kāpēc publiska persona šādas lapas izveidei lobē tikai
vienu sociālo vietni. Rezultātā izdots rīkojums likvidēt šo interneta vietni.
Deputāti diskusiju rezultātā izsaka priekšlikumu, ka jautājumu vajadzētu sakārtot likumīgi,
vadoties arī no citu pašvaldību pieredzes, noskaidrojot, piemēram, kā pašvaldības sociālās
vietnes tiek izveidotas, administrētās, uz kādiem noteikumiem u.tml. Varētu noteikt kādu
darbinieku, kurš sabiedrisko attiecību speciālista prombūtnes laikā veiktu šo pienākumu nodrošināt informācijas ievietošanu pašvaldības interneta vietnē un sociālajos tīklos.

Izpilddirektores apstiprinājums, par izdotā rīkojuma par Dundagas novada pašvaldības
patvaļīgi izveidotā profila tīmekļvietnē facebook.com likvidēšanu, netika saņemts.
Par piedalīšanos projektā
Attīstības nodaļas vadītājs un projektu vadītāja informē par piešķirto finansējumu no Latvijas
Vides aizsardzības fonda (12466,00 euro) par iespēju piedalīties Valsts budžeta
apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” ietvaros nacionālās nozīmes projektā
“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Piedaloties šajā projektā, ir
iespēja:
1) uzlabot piekļuves vietu Baltijas jūrai Mazirbē, kas savieno ciema centru ar jūru, un kuru
izmanto kājāmgājēji. Projekta uzdevums - seguma ieklāšana piekļuves nodrošināšanai pie
jūras Mazirbē (uz ekrāna tiek prezentēti grīdas segumi);
2) labiekārtot pieeju līdz jūrai no Zēņu dīķa. Lai nepasliktinātu dabas vērtības un, lai
nokļūšana līdz jūrai notiktu pa vienu vietu, ir nepieciešams iekārtot gājēju celiņu no
stāvlaukuma. Projekta uzdevums – gājēju celiņa izveide no Zēņu dīķa stāvlaukuma līdz jūrai,
kā arī soliņu uzstādīšana jūras piekrastē pie Zēņu dīķa.
Deputāti akceptē piedalīšanos projektā un ierosina Attīstības nodaļai sagatavot projekta
pieteikuma dokumentāciju.

Sēde slēgta plkst. 14.30.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 28.02.2019.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 28.02.2019.

D.Kurpniece

