
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 

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

 

2020.gada 22.oktobrī                                                                                          Nr.14. 

 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošo noteikumu  

Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 64.1 punktu sēdes norise notiek 

videokonferences režīmā. 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

Sēdē piedalās 7 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Madars Burnevics, 

Andra Grīvāne, Vilnis Skuja, Una Sila 

Nepiedalās: Regīna Rūmniece, Gunārs Kristiņš – personīgu iemeslu dēļ 

 

Administrācijas darbinieki: Ainārs Korulis, Andris Kojro, Maruta Blūma, Inga Ralle 

 

Domes priekšsēdētājs informē, ka saskaņā ar Dundagas novada vēlēšanu komisijas 

2020.gada 11.septembra protokolu Nr.1, deputāta darbu novada domē uzsāk veikt 

Una Sila no vēlētāju apvienības “Strādāsim kopā”. 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Tiek ierosināts papildu izsludinātajai darba kārtībai papildu jautājumu: 

“Par Attīstības un plānošanas komitejas sastāvu” 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

A.Grīvāne, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Iekļaut darba kārtībā papildu jautājumu: 

25. Par Attīstības un plānošanas komitejas sastāvu (sēdes gaitā nosaukums tiek mainīts pēc 

būtības uz “Par grozījumiem pastāvīgo komiteju sastāvā”) 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

A.Grīvāne, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektores p.i. ziņojums 

2. Par SIA “Dundagas veselības centrs” 1.stāva gaiteņa remontu 

3. Par bezmantinieku mantas sprieduma izpildes izdevumu apmaksu 
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4. Par aizņēmumu Valsts kasē EJZF projekta  "Pastāvīgās ekspozīcijas 

izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” īstenošanai 

5. Par granulu apkures ierīkošanu īpašumā Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā 

6. Par garāžas durvju ierīkošanu Talsu ielā 18, Dundagā 

7. Par sanitārā mezgla telpas remontu pils katlu mājā Pils ielā 14, Dundagā 

8. Par finansējumu rotaļlaukumu elementu iegādei/uzstādīšanai PII „Kurzemīte” teritorijā 

9. Par budžeta grozījumiem Dundagas Kultūras pils budžetā 

10. Par Dundagas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem 

11. Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas 

Dejas pamati izglītojamo deju priekšnesumu video Latvijas profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu dejas jomas audzēkņu Valsts konkursam 

12. Par papildus finansējuma piešķiršanu pasākumam “Ceļā ar Baronu” 

13. Par zemes īpašuma "Filmaņi" atsavināšanu 

14. Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu attālinātā mācību procesa laikā 

15.  Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības autoceļa “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” ar 

kadastra Nr.8862 002 0170 būvprojekta izstrādei 

16. Par Dundagas novada domes 2020.gada 24.septembra lēmuma Nr.194 (protokols 

12.,6.§)  “Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Kolkas makšķernieku klubs” 

projektam “Koka takas atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā”” 

atcelšanu 

17. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam uzraudzību 

18. Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2027.gadam, Talsu novada 

Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Talsu novada pašvaldības administratīvās 

struktūras projekta izstrādi 

19. Par telpu izmantošanu semināra vajadzībām 

20. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

21. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

22. Par dzīvojamās telpas maiņu 

23. Par 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām” atzīšanu par spēku zaudējušiem 

24. Lēmuma saskaņošana par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu 

izpildītāju 

25. Par grozījumiem pastāvīgo komiteju sastāvā  

Dažādi jautājumi 

 
1.  

Izpilddirektores p.i. ziņojums 

 
Pašvaldības izpilddirektora p.i. Andris Kojro informē par aktualitātēm iecerēto darbu realizēšanā- par 

apkures jautājuma risināšanu mazajā skolā, remonta veikšanu lielās skolas telpās, Mazirbes 

bibliotēkā u.c. 

Domes priekšsēdētājs informē, ka notikusi apvienotā Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga deputātu 

sēde, kurā skatīts jautājums par novada vēlēšanu komisijas izveidošanu. 

 

Deputātu jautājumi: par Dundagas novada teritorijas pabeigšanas iespējamību līdz administratīvo 

teritoriju reformai, uz ko tiek atbildēts, ka pašreiz notiek sarakste ar dažādām valsts institūcijām. 

 

2. 

Par SIA “Dundagas veselības centrs” 1.stāva gaiteņa remontu 

A.Felts 

Pamats 

1.   Domes Saistošie noteikumi “Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”; 

2.   Likums “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts.; 

3.   SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas iesniegums.  
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Mērķis 

Uzlabot Dundagas veselības centra telpu tehnisko stāvokli, atbilstoši mūsdienu prasībām. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā saņemts un reģistrēts SIA “Dundagas veselības centrs” valdes 

priekšsēdētājas A.Vagenmeisteres iesniegums Nr.DD-3-26.2/20/524, iesniegumā valdes 

priekšsēdētāja lūdz atbalstīt un piešķirt finansējumu 2020.gadā, lai varētu realizēt Dundagas 

veselības centra 1.stāva telpas Nr.1 remontu. Ir iecere nomainīt esošo elektroinstalāciju (pēdējā 

elektrības vadu maiņa veikta pirms 1998.gada), griestu un sienas renovācija, ārdurvju nomaiņa 

(ieejai no ielas), durvju nomaiņa uz ārsta praksi, durvju ailes nomaiņa pie kāpnēm, kāpņu 

krāsošana, kāpņu pielāgošana vides pieejamībai. Ir sagatavota kontroltāme par kopējo summu 

5751 eiro, tajā skaitā PVN 21%. 

 

2020.gada budžetā ir paredzēts finansējums 5400 eiro apmērā pieturas vietu labiekārtošanai  

(Liepgaļu un Slimnīcas pieturas vietas, izkāpšanas vieta pie skolas), ir notikušas pārrunas ar 

Latvijas autoceļu uzturētāja pārstāvi par pieturas vietu ierīkošanu, kā arī nepieciešamību, taču 

neesam saņēmuši atbalstu un piekrišanu, lai varētu realizēt minēto ieceri. Tā kā pieturvietu 

labiekārtošanu 2020.gadā mēs nevaram realizēt, tad finansējums būtu novirzāms Dundagas 

veselības centra telpu remontam un finansējuma daļu 351 eiro apmērā varam nodrošināt no 

plānotā naudas līdzekļu atlikuma. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

A.Grīvāne, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.220: 

1.  Atļaut SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājai A.Vagenmeisterei organizēt 

telpas Nr.1 remontu. 

2.   Nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Dundagas novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, kas tika paredzēti pieturvietas labiekārtošanai paredzētiem līdzekļiem un izmaiņas 

ņemt vērā pie budžeta grozījumiem. 

 

Lēmums nododams izpildei: SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājai 

A.Vagenmeisterei.  

 

 

3. 

Par bezmantinieku mantas sprieduma izpildes izdevumu apmaksu 

A.Felts, M.Burnevics, Z.Tālberga 

Pamats 

1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.pants; 

2.  LR Civillikuma 416.pants; 

3. MK noteikumi Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku 

    mantu" 7.punkts; 

4. Pašvaldības 28.09.2017. iesniegums zvērinātai notārei I.Krūmiņai Nr. DD-3-23.2/17/126  

    par mantojuma atklāšanos; 

5. Pašvaldības (kreditora) pretenzija Nr.DD-3-23.2/17/140  no 23.10.2017.; 

6. Zvērinātas notāres I.Krūmiņas 28.09.2020. vēstule Nr.1-5/435;  

7. Akts Nr.2752  par mantojuma lietas izbeigšanu;  

8. Zvērinātas tiesu izpildītājas D.Cgojevas „Paziņojums par sprieduma izpildes izdevumu  

    iemaksu”. 

 

Izvērtējums 

Likuma par nekustamā īpašuma nodokli 2. panta otrajā daļā noteikts, ka par nekustamā 

īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma persona, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo 
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īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma „Nevejas skola”, 

dzīvoklis Nr.5 ar kadastra Nr. 8850 900 0414, platība 56,7 m2 un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošā kopīpašuma domājamā daļa 567/9120 no zemes, dzīvojamās ēkas un kūts,  īpašniece 

ir (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, kura mirusi 2012. gada 26. decembrī. Dundagas 

novada pašvaldība(turpmāk tekstā - pašvaldība) (Vārds, uzvārds) par laika periodu no 

01.01.2013. līdz 31.12.2017. bija aprēķinājusi nekustamā īpašuma nodokli summā 35,12 EUR. 

Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par dzīvokļa īpašumu „Nevejas skola” 

dzīvoklis Nr. 5 minētajā periodā netika veikti, bija izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds par minēto īpašumu 46,90 EUR (pamatparāds – 33,36 EUR, nokavējuma nauda – 13,54 

EUR). Ar pašvaldības 28.09.2017. iesniegumu Nr. DD-3-23.2/17/126 tiek lūgts zvērinātai 

notārei I.Krūmiņai izsludināt (Vārds, uzvārds) mantojuma atklāšanos un uzaicināt pieteikties 

mantiniekus.  

Pašvaldība 23.10.2017. zvērinātai notārei I.Krūmiņai nosūtīja kreditora pretenziju Nr. DD-3-

23.2/17/140 par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Mantojuma atklāšanās izsludināta 

01.11.2017. oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” laidienā Nr.217 (6044), nosakot 

pieteikšanās termiņu 6 (seši) mēneši). Mantojuma lieta Nr.167808. 

28.09.2020. pašvaldība saņēma zvērinātas notāres I.Krūmiņas vēstuli  Nr.1-5/435 un Aktu 

Nr.2752 par mantojuma lietas izbeigšanu, jo izsludinātajā termiņā mantinieki nav pieteikušies. 

Mantojumā manta atzīstama par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu 

piekrīt valstij. Pašvaldība apmaksājusi zvērinātas notāres I.Krūmiņas pakalpojumus 107,24 

EUR. 

Aktu par mantojuma izbeigšanu zvērināta notāre I.Krūmiņa ir nosūtījusi Kurzemes 

apgabaltiesas zvērinātai tiesu izpildītājai D.Cgojevai.  

Pašvaldībā 29.09.2020. saņemts zvērinātas tiesu izpildītājas D.Cgojevas „Paziņojums par 

sprieduma izpildes izdevumu apmaksu” Nr.10796/011/2020-NOS. Saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar 

bezmantinieku mantu" 7. punktu, kurā zvērināta tiesu izpildītāja izskaidro pašvaldības tiesības 

15 dienu laikā t.i., līdz 2020.gada 14.oktobrim, apmaksāt zvērināta tiesu izpildītāja 

D.Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase, 

norādīto summu un lūgt nekustamā īpašuma novērtēšanu un izsoles rīkošanu.  

Sprieduma izpildes izdevumi ir 677,60 EUR (seši simti septiņdesmit septiņi eiro un 60 centi) 

t.sk. PVN, kas sadalīti sekojoši: 

 

1) bezmantinieka mantas pārņemšana un pārdošanas procesa administrēšana – 338,80 EUR; 

2) izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma novērtēšanu – 145,20 EUR; 

3) izdevumi, kas saistīti ar sludinājumu publicēšanu – 193,60 EUR. 

 

Izvērtējot nekustamo īpašumu „Nevejas skola” dzīvoklis Nr. 5, pašvaldība secina, ka tas ir 

sliktā stāvoklī un nav lietderīgi tajā ieguldīt finanšu līdzekļus, jo īpašumu atsavinot,  pašvaldība 

nesaņems atpakaļ pilnā apmērā visus ieguldītos līdzekļus. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

06.10.2020. ir 77,97 EUR. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.221: 

Pašvaldībai neizmantot savas tiesības un neapmaksāt sprieduma izpildes izdevumus 677,60 

EUR (seši simti septiņdesmit septiņi eiro 60 centi). 

 

Lēmums nododams izpildei:  NĪN administratore Daiga Muceniece. 
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4. 

Par aizņēmumu Valsts kasē EJZF projekta  "Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas 

Lībiešu saieta namā” īstenošanai 

A.Felts 

Pamats 

1. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

(turpmāk Dienests) 13.08.2020. lēmums par projekta iesnieguma Nr. 20-08-FL04-

F043.0203-000003 apstiprināšanu; 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 12., 15. panta pirmās daļas 5. punkts, 21. panta 2.punkts, 

likums „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmā daļa, 22.prim panta pirmā daļa, 

likums “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta 1.punkts;  

3. Dundagas novada attīstības programma. 

4. 28.11.2019. Dundagas novada domes lēmums Nr.330 “Par projekta ieceres atbalstīšanu 

Lībiešu saieta namam”  

5. 28.05.2020. Dundagas novada domes lēmums Nr.99 “Par Lībiešu saieta nama 

pastāvīgās ekspozīcijas izveidi EJZF projekta ietvaros”  

 

Mērķis 

Projekta Nr.20-08-FL04-F043.0203-000003 "Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu 

saieta namā” īstenošana 

 

Izvērtējums 

Pamatojoties uz 28.11.2019.  Dundagas novada domes lēmumu Nr. 330 “Par projekta ieceres 

atbalstīšanu Lībiešu saieta namam”, 2020.gada 28.maija Dundagas novada domes lēmumu 

Nr.99.  “Par Lībiešu saieta nama pastāvīgās ekspozīcijas izveidi EJZF projekta ietvaros” un  

08.06.2020.   Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” lēmumu Nr. SVVA/2020 – 48, 

projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienestā. 2020.gada 13.augustā LAD pieņēma 

lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Projekta izmaksu tāmē iekļautas izdevumu pozīcijas – tehniskā projekta sagatavošana (1444,88 

eiro) un ekspozīcijas izveide un uzstādīšana (72 244,11 eiro). Projekta kopējās izmaksas  

sastāda EUR 73 689,00, t.sk. attiecināmās izmaksas ir EUR 73 689,00, publiskais 

finansējums ir EUR 66 320,10, 90 % no attiecināmo izmaksu summas.  

 

Projekta īstenošanu jāveic līdz 2021.gada 1.augustam. 

Pašvaldībai kopējās izmaksas, kas attiecināmas uz visa īstenošanu sastāda EUR  73 689,00.  

Saskaņā ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem, priekšapmaksas pieprasījums nedrīkst pārsniegt 

20 % no Projektam piešķirtā publiskā finansējuma EUR 13264.  

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13. panta 1. daļu, pašvaldības var 

saņemt aizņēmumu:  Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, tai skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar 

mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz 

projekta attiecināmo izmaksu kopsummu; 

Projekta īstenošanai nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 60 425 (sešdesmit 

tūkstoši četri simti divdesmit pieci eiro) apmērā.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

A.Grīvāne, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.222: 
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Uzdot Dundagas novada domes priekšsēdētājam domes vārdā ņemt 

aizņēmumu un slēgt vidēja termiņa aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus 

nosacījumus: 

1. Aizņēmuma prognozētais apmērs līdz EUR 60 425 (sešdesmit tūkstoši četri simti 

divdesmit pieci eiro); 

2. Aizņēmumu mērķis – EJZF projekta Nr.20-08-FL04-F043.0203-000003 "Pastāvīgās 

ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” īstenošana; 

3. Aizdevējs – Valsts kase; 

4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2021.gads; 

5. Paredzētais atmaksas termiņš – 3 gadi; 

6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – 2022.gada jūlijs; 

7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantija – Dundagas novada pašvaldība garantē ar savu 

budžetu. 

 

Lēmums nododams izpildei: CA finansiste Inga Ralle 

 

 

5. 

Par granulu apkures ierīkošanu īpašumā Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  2.punkts;  

2. Pašvaldības saistošie noteikumi “”Par pašvaldības 2020.gada budžetu””;  

 

Mērķis 

Pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana un lietderīga izmantošana.   

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība 27.02.2020 ir lēmusi par nekustamā īpašuma                        

Dakterlejas ielā 3-4 pārņemšanu pašvaldības īpašumā ar mērķi dzīvojamā fonda nodrošināšanai 

pašvaldības speciālistiem. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā ar nr.100000055037 4, kadastra 

numurs 8850 900 0370  29.06.2020. Inventarizācijas lietā nr. 88500200271001-02 telpu  

grupas izmantošanas veids-biroja telpu grupa. Šajā īpašumā apkures katls    ir ierīkots 1995. 

gadā, kurināms ar malku. Apkures katls, siltā ūdens sagatavošanas sistēma, sūkņi ir 

nolietojušies un tāpēc ir priekšlikums ierīkot jaunu pilnībā automatizētu granulu apkures katlu, 

siltā ūdens sagatavošanas sistēmu. Ir sagatavota izdevumu tāme -EUR 6541,00 bez PVN. 

Nepieciešamie līdzekļi būtu ņemami no malkas iepirkumā ietaupītajiem līdzekļiem.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.223: 

1) Piešķirt EUR  6541,00 bez PVN granulu apkures katla ierīkošanai un siltā ūdens 

sagatavošanai Dakterlejas ielai 3-4, rīkojot iepirkumu. 

2) Nepieciešamos līdzekļus  ņemt no malkas iepirkuma ietaupītajiem   līdzekļiem. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 

 

Sēdei pievienojas deputāte Una Sila 

 

 

 

 



 7 

 

6.  

Par garāžas durvju ierīkošanu Talsu ielā 18, Dundagā 

A.Felts 

Pamats 

1.   Domes saistošie noteikumi ”Par pašvaldības 2020.gada budžetu” 

2.    Likums “Par pašvaldībām” 15.p. 2. p. 

 

Mērķis 

Pašvaldības infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādē Talsu ielā 18 ir garāža automašīnu un dažādu 

mantu novietošanai. Garāžas durvis ir nolietojušās, apakšējā daļā ar caurumiem un nosēdušās, 

radot arī nepievilcīgu skatu. Ir sagatavota tāme paceļamu durvju ierīkošanai ar personāldurvīm 

par EUR 1126, 80. Ir priekšlikums atjaunot šīs durvis. 

 

Diskusiju rezultātā tiek izteikts priekšlikums ierīkot (nomainīt) abas garāžas durvis. Uz Finanšu 

komitejas sēdi precizēt nepieciešamo summu 2 durvju ierīkošanai. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, Z.Tālberga, U.Sila), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.224: 

Piešķirt  EUR 1126,80 paceļamu garāžas durvju ar personāldurvīm  1 gb. ierīkošanai Talsu ielā 

18 no 2020.gada budžeta līdzekļu atlikuma. 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 

 

7.  

Par sanitārā mezgla remontu pils katlu mājā Pils ielā 14, Dundagā 

A.Felts 

Pamats 

1.   Domes saistošie noteikumi ”Par pašvaldības 2020.gada budžetu” 

2.   Likums “Par pašvaldībām” 15.p. 2. p. 

 

Mērķis 

Pašvaldības infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana. 

 

Izvērtējums 

Ir  veikta cenu aptauja  par tualetes un dušas telpas remontu Pils katlu mājā Pils ielā 14  un 

lētākais piedāvājums ir EUR 7150, t.sk. PVN 21%. Budžetā šiem darbiem bija paredzēti EUR 

3500.00. Tualete un dušas telpa ir nepieciešama Pils kurinātājiem un APSD darbu veicējiem 

sanitāro prasību ievērošanai. Ir priekšlikums veikt šos remontus Pils ielā 14 katlumājā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, Z.Tālberga, U.Sila), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.225: 

Piešķirt  papildus EUR 3650 tualetes un dušas telpu remontiem Pils katlu mājā Pils ielā  14 un 

iztrūkstošos līdzekļus piešķirt   no 2020.gada budžeta līdzekļu atlikuma. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 
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8.  

Par finansējumu rotaļlaukumu elementu iegādei/uzstādīšanai  

PII „Kurzemīte” teritorijā 

A.Felts, M.Burnevics, Z.Tālberga 

Pamats 

Saistošie noteikumi “par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”. 

 

Mērķis 

Izveidot jaunu rotaļu zonu bērniem, kā arī lai nodrošinātu distancēšanās iespēju teritorijā.  

 

Izvērtējums 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Kurzemīte” (turpmāk – Iestāde) pirmsskolas izglītības 

programmas apguvi 8 grupās nodrošina 142 pirmsskolas vecuma bērniem no 1,5-7 gadu 

vecumam. Iestādes teritorijā ir 5 laukumi ar 3 rotaļu kompleksiem/ierīcēm, kuras izmanto visi 

iestādē esošie bērni.  

Covid -19 radītā situācija Iestādei uzliek par pienākumu nodrošināt distancēšanās iespēju 

iestādē un tās teritorijā.  

Teritorijā ir iespējams izveidot papildus rotaļu zonu. Zonas izveidošana sadalītu bērnu 

plūsmu un palielinātu distancēšanās iespēju iestādes teritorijā.   

Apzinot vajadzības un ņemot vērā uzņēmumu piedāvājumus, secinājām, ka piemērotākā un 

vietai atbilstošākā elementu izmaksas varētu sastādīt 6000 EUR.  

Rīcību plānā 2020. gadam viena no prioritātēm, kas netika iekļauta 2020.gada budžetā,  bija 

rotaļlaukumu aprīkojums par summu 6595 eiro (cenu aptauja). Iestādes  bērni iegūtu 2 šūpoles 

( 1,5 - 3 g.v. un 4 – 6gv.) un vienu rotaļu kompleksu. 

Izvērtējot iestādes budžetu un plānotos izdevumus 2020.gadā, papildus finansējums Iestādei 

rotaļlaukumu elementu iegādei un uzstādīšanai nav nepieciešams, jo izdevumu kodos 1100 un 

1200 ir naudas līdzekļu ietaupījums, ārkārtējās situācijas laikā nav izlietoti līdzekļi, kas bija 

paredzēti darba nespējas apmaksai un pedagogu aizvietošanai, kodā 2363 (ēdināšanas 

izdevumi) arī veidojas naudas līdzekļu atlikums. Nepieciešamais finansējums pilnībā 

nodrošināms no PII Kurzemīte esošā budžeta. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.226: 

1. Atļaut PII “Kurzemīte” vadītājai 2020.gadā organizēt rotaļlaukumu elementu iegādi un 

uzstādīšanu PII „Kurzemīte” teritorijā, veicot cenu aptauju.  

2.  Pie budžeta grozījumiem ņemt vērā izmaiņas PII “Kurzemīte” budžeta tāmē. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: PII “Kurzemīte” 

 

 

9.  

Par budžeta grozījumiem Dundagas Kultūras pils budžetā 

A.Felts 

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 
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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). 

 

Mērķis 

Nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā 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 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) veic Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda 5.5.1. specifiskā 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” (turpmāk, Projekts) realizāciju. Pašvaldība iepirkuma procedūras 

rezultātā izraudzījās būvdarbu un autoruzraudzības, būvuzraudzības  veicējus Dundagas pils 

atjaunošanai un restaurācijai. Būvdarbi ir pabeigti, sagaidāma objekta nodošana ekspluatācijā. 

Projekta rezultātā ir jāuzsāk jaunu tūrisma pakalpojumu sniegšana. Telpas ir atjaunotas, 

izstrādāts to apmēbeļojuma un aprīkojuma projekts. Lai iekārtotu daļu no atjaunotajām telpām, 

pašvaldība 2020.gada 13.jūnijā izsludināja Cenu aptaujas  “Mēbeļu izgatavošana un 

uzstādīšana Dundagas pils vajadzībām” ar identifikācijas Nr. DNPz 2020/17 un “Dundagas pils 

garderobes iekārtas izgatavošana un uzstādīšana” ar identifikācijas Nr. DNPz 2020/18, kā 

rezultātā tika noslēgti līgumi un Darbi paveikti noteiktajos termiņos.  

Lai pilnībā iekārtotu Projekta ietvaros atjaunotās telpas, nepieciešams izgatavot mēbeles 

sistēmu dienesta telpās un izgatavot un uzstādīt aizkarus divās telpās. Mēbeļu sistēmas 

izgatavošanas izmaksu tāmi izstrādājis Cenu aptaujas Nr. Nr. DNPz 2020/17 uzvarētājs un tā 

sastāda Eur 2265,63. Nosūtot e-pastā uzaicinājumu aizkaru izgatavošanas un uzstādīšanas 

pakalpojumu sniedzējiem piedalīties cenu aptaujā par aizkaru izgatavošanu un uzstādīšanu 

Dundagas pilī, iegūti rezultāti ar lētāko piedāvājumu Eur 3314,20. Kopā nepieciešamie finanšu 

līdzekļi sastāda summu Eur 5579,83. 

Sakarā ar Covid-19 izplatību Kultūras pils nav realizējusi plānotos pasākumus kultūras 

un sporta jomās. Atlikusī summa no kultūras pasākumiem ir 493 Eur, neizmantotie līdzekļi 

amatierkolektīvu transporta izdevumiem Eur 2000, sporta aktivitātēm Eur 1650, ietaupījums 

Pils budžetā Eur 1437. 

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.227: 

1. Piešķirt finansējumu Eur 5579,83 apmērā Dundagas pils mēbeļu sistēmas un aizkaru  

izgatavošanai un uzstādīšanai. Līdzekļus paredzēt no 365 budžeta uzskaites dimensijas 

Kultūras un sporta nodaļa Eur 2493 apmērā, no 013 budžeta uzskaites dimensijas 

Sporta pasākumi Eur 1650 apmērā, no 361 budžeta uzskaites dimensijas Pils Eur 1437 

apmērā. Precizējumus iestādes “Kultūras pils” un “Pr.-Ziemeļkurzemes 

kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma 

piedāvājuma attīstība. Nr.5.5.1.0/17/I/003” budžetā veikt pie tuvākajiem budžeta 

grozījumiem. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektores p.i. Andrim Kojro, Kultūras pils 

direktorei Baibai Dūdai 
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Lēmums nododams izpildei: izpilddirektores p.i. Andrim Kojro, Kultūras pils, kultūras pils 

direktorei Baibai Dūdai 

 

 

10.  
Par Dundagas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem 

 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.10 “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem”. 

 

Izvērtējums  

Dundagas novada 22.10.2020. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem” tabulas veidā, pielikumā, atbilstoši Ministru 

Kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta 

ieņēmumus EUR 5 109 372  izdevumus EUR 5 918 299 un finansēšanas plānu EUR 808 927 

apmērā (Pielikums Nr.1). Dundagas novada pašvaldības atmaksājamās saistības par 

aizņēmumiem 2020.gadam  (Pielikums Nr.2). 

 

Grozījumi budžeta ieņēmumu daļā  

 
1. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem: 

 

2. Grozījumi iestāžu un struktūrvienību budžeta tāmēs ieņēmumu daļā: 

• Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba algai un nodokļu nomaksai 

2020.gada septembrim – decembrim: 263 172 €; 

 pedagogu darba samaksai 1.-12. kl. 215 220 €, t.sk., 

Dundagas vidusskola 196 180,00 €; 

Kolkas pamatskola 19 040 €; 

5 – 6 gadīgo bērnu mācīšanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 30096 €, tsk., 

PII Kurzemīte 25 432 €; 

Kolkas pamatskola 4664,00 €; 

        Interešu izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai 9888 €, t.sk., 

   Dundagas vidusskola 6844 €; 

   Kolkas pamatskola 1684 €; 

   Dundagas Mākslas un mūzikas skola 1487 €. 

  

 

Grozījumi budžeta izdevumu daļā  

 
3. Grozījumi iestāžu un struktūrvienību budžetu izdevumu daļā: 
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• Dundagas vidusskolas budžeta tāmē pedagogu darba algai un VSAOI 203 

024 €; 

• Kolkas pamatskolas budžeta tāmē pedagogu darba algai un VSAOI 25 388 €; 

• PII “Kurzemīte” budžeta tāmē pedagogu darba algai un VSAOI 25 432 €; 

• Dundagas Mākslas un mūzikas skolas budžeta tāmē pedagogu darba algai un VSAOI 

1487 €; 

• Izdevumu samazinājums plānotajiem darbiem pieturvietu izveidošanā 5400 €; 

• SIA “Dundagas veselības centrs” telpas Nr.1 remonts 5751 €; 

• Izdevumu samazinājums malkas iegādei 18 631 €; 

• Apkures katla iegāde Dakterlejas iela 3 dz.4   6545 €; 

• Papildus finansējums telpu remontam pils katlumājā (ir veikta cenu aptauja) 3 600 €; 

• Garāžas durvju iegāde Talsu ielā 18  2 200 €; 

 

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2020. EUR 

822 531, 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.   

Uz 22.10.2020.  pēc budžeta grozījumiem plānotais budžeta līdzekļu atlikums sastāda 

EUR 14 507. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.228: 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2020.gada 22.oktobra saistošos noteikumus Nr.10 “Par 

Dundagas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem”. (saistošie noteikumi 

pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 

 

 

 

11.  
Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas Dejas pamati izglītojamo deju priekšnesumu video Latvijas 

profesionālās ievirzes izglītības iestāžu dejas jomas audzēkņu Valsts konkursam 

A.Felts 

Pamats 

1.   Saistošie noteikumi “Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”. 

2.   02.09.2020. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu dejas jomas audzēkņu Valsts 

konkursa nolikuma 11. punkts. 

 

Mērķis 

Nodrošināt kvalitatīvu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas pārstāvniecību un dalību Latvijas 

profesionālās ievirzes izglītības iestāžu dejas jomas audzēkņu Valsts konkursā. 

 

Izvērtējums 

Valsts konkurss profesionālās ievirzes izglītības iestādei ir obligāts. Latvijas profesionālās 

ievirzes izglītības iestāžu dejas jomas audzēkņu Valsts konkursa nolikuma 11. punkts nosaka, 

ka izglītības iestādei jānodrošina deju priekšnesumu ieraksta uzņemšana video un 
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augšuplādēšana vietnē failiem.lv līdz 2020. gada 18. decembrim. Video saturam ir 

jāatspoguļo katras izglītības iestādes kvalitātes un izglītojamo līmeni profesionālās ievirzes 

izglītības programmā Dejas pamati. Video ir jāatspoguļo tādas nianses, kā dejas psiholoģija, 

stilistika, ieskaitot dejotāju grimu, kas nozīmē, ka video kvalitātei ir augstas prasības, tai skaitā 

video ieraksta hronometrāža līdz 5 minūtēm, faila lielums līdz 5 GB, video kvalitāte ir ne 

mazāka kā 1080 pHD/60 fps, video ierakstam jābūt veiktam 2020./2021. mācību gadā. Sastādot 

iestādes budžetu 2020. gadam, nebija saņemts Valsts konkursa nolikums, tāpēc tagad ir 

nepieciešami papildus finanšu līdzekļi DMMS budžetā, lai var prezentēt Dundagas Mākslas un 

mūzikas skolas izglītojamo sasniegumus adekvātā kvalitātē, kas būtu atbilstoša izglītojamo 

augstajam sagatavotības līmenim, kā to jau ir atzinuši profesionāļi LNKC dejas monitoringā 

DMMS 2018./2019. mācību gadā un izglītības iestādes akreditācijā 2019./2020. mācību gadā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.229: 

1. Piešķirt Dundagas Mākslas un mūzikas skolai 933.33 EUR  Autoratlīdzības līguma 

saistību izpildei par profesionālās ievirzes izglītības programmas Dejas pamati 

izglītojamo deju priekšnesumu stilista un vizāžista pakalpojumu, video uzņemšanu un 

montāžu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu dejas jomas audzēkņu Valsts 

konkursam. 

2. Izmaiņas budžetā ņemt vērā pie budžeta grozījumiem. 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktorei Dacei Čoderai 
 

 

 

12. 

Par papildu finansējuma piešķiršanu pasākumam “Ceļā ar Baronu” 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punkts 

1. Dundagas novada domes lēmums Nr.121 no 25.06.2020. “Par grozījumiem apstiprinātajos 

pasākumu plānos 2020.gadam”  

 

Mērķis 

Rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu  

 

Izvērtējums 

 Godinot Krišjāņa Barona 185 gadu jubileju, Imanta Ziedoņa muzejs izveidoja vairāk 

nekā 800 kilometru garu maršrutu – "mūsdienu Baronu ceļu", kurš sākās Tartu, bet 

20.septembrī noslēdzās Dundagā. To mēroja ap 60 mūsdienu baroni – uzņēmēji, valstsvīri, 

kultūras un izglītības darbinieki.  Mūsdienu Baronu ceļa atklāšana notika Tartu Universitātes 

muzejā, piedaloties arī Igaunijas un Latvijas kultūras ministriem. 

 “Mūsdienu Barona ceļa” noslēgums Dundagā tika organizēts sadarbojoties ar Imanta 

Ziedoņa muzeju, kurš veidoja pasākuma scenāriju, piesaistīja māksliniekus. Dundagas Kultūras 

pils nodrošināja viesu sagaidīšanu pils sētā, pasākuma apskaņošanu, honorāru māksliniekiem, 

pateicības veltes. Pasākums sasniedza mērķi – nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību 

Dundagas novada iedzīvotājiem. 

 Detalizētu pasākuma izdevumu finanšu tāmi Kultūras pilij bija iespējams sastādīt neilgi 

pirms pasākuma norises. Jūnijā Kultūras pasākumu plānā “Mūsdienu Barona ceļa” pasākumam 

tika plānoti un ar domes lēmumu apstiprināti Eur 1000 , bet tā patiesās izmaksas sastāda Eur 

2777.  
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, A.Grīvāne, V.Skuja, 

U.Sila, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – 1 (J.Mauriņš) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.230: 

1. Piešķirt papildu finansējumu pasākumam “Mūsdienu Barona ceļš” Dundagā Eur 1777 

apmērā. Finansējumu paredzēt no neizmantotajiem līdzekļiem kultūras pasākumiem 

2020.gadā.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai 

 

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktorei Baibai Dūdai 

 

13. 

Par zemes īpašuma "Filmaņi" atsavināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts. 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 7.punkts, 4. panta ceturtās daļas 

3. punkts, 8. panta otra, trešā un sestā daļa, 36.panta trešā daļa, 37.panta pirmās daļas 

4.punkts. 

3. 01.02..2011. Ministru kabineta noteikumu nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” 9.1. apakšpunkts. 

4. Dundagas novada pašvaldības Zemes nomas līgumu 22.11.2019. Nr.DD-8-2.1/19/28. 

5. (Vārds, uzvārds) 11.03.2020. iesniegums. 

6. (Vārds, uzvārds) 30.07.2020. iesniegums 

 

Mērķis 

Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uz kura atrodas privātpersonai piederošs 

būvju īpašums. 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā Košragā, Kolkas pagastā, 

Dundagas novadā atrodas nekustamais īpašums “Filmaņi” ar kadastra  

Nr.8862 003 0031, kurš sastāv no 0,17 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8862 003 0031 (turpmāk – zeme “Filmaņi”). 

Uz zemes “Filmaņi” atrodas ēku nekustamais īpašums “Filmaņi” kadastra Nr.8862 503 

0002, kura sastāvā ir dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0031 001 (turpmāk – 

māja “Filmaņi”), kura īpašnieks ir (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx (turpmāk – mājas 

“Filmaņi” īpašnieks), saskaņā ar Kolkas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000598332. 

Pašvaldība ir saņēmusi mājas “Filmaņi” īpašnieka 11.03.2020. iesniegumu (reģistrēts 

pašvaldībā 12.03.2020., Nr.DD-3-26.1/20/146) ar lūgumu nodot atsavināšanai zemi “Filmaņi”.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – likums) 4. panta ceturtās daļas 

3. punkts nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

zemesgabalu, uz kuras atrodas ēka (būve). 

01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” 9.1. apakšpunkts nosaka, ka publiskas personas nekustamo īpašumu 

atsavināšanu atsavināšanas ierosinātājam aptur, ja atsavināšanas ierosinātājs, kuram uz 

atsavināmā zemesgabala ir īpašumā esošas ēkas, nav noslēdzis atsavināmā zemesgabala nomas 

līgumu.  

Mājas “Filmaņi” īpašnieks 22.11.2019. ar pašvaldību ir noslēdzis zemes nomas līgumu 

Nr.DD-8-2.1/19/28. 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1021101
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1021101
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Saskaņā likuma  8. panta otro daļu, atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas 

personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Pēc tā paša panta trešās daļas, nekustamā īpašuma 

novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), 

kura saskaņā ar panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, bet sestās 

daļas, mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus 

vērtētājus. 

Likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par 

brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. 

Pārdošana par brīvu cenu, saskaņā ar likuma 1.panta 7.punktu, ir mantas pārdošana par 

atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt, nosacītā cena, saskaņā 

ar likuma 1.panta 6.punktu, ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem. 

Zemes “Filmaņi” atsavināšanas cena, ņemot vērā novērtējumu un papildizmaksas ir  

11 191,17 EUR . To sastāda: 

1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Latio”, reģistrācijas Nr. 41703000843, 

09.06.2020. aprēķinātā zemes “Filmaņi” patiesā vērtība  11 000,00 EUR; 

2) novērtēšanas izmaksas  150,00 EUR (pamatojums – rēķins 09.06.2020. Nr.V-13013); 

3) Latvijas nacionālā arhīva izziņa 12,71 EUR (pamatojums – rēķins 05.05.2020. Nr.5-

0540); 

4) ierakstīšana zemesgrāmatā 28,46 EUR (pamatojums – kvīts 15.05.2020. Nr.1838). 

Pašvaldība ir saņēmusi mājas “Filmaņi” īpašnieka vēstuli, kas reģistrēta 30.07.2020. Nr.DD-

3-26.2/20/380, ar lūgumu sadalīt maksājumu divas daļās ar gala maksājumu 31.05.2021. 

Likuma 36.panta trešā daļa nosaka, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz 

nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu 

pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas […]. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

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

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.231: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Filmaņi”, kadastra Nr.8862 003 0031, kas sastāv 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0031. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar nekustamā īpašuma “Filmaņi” kadastra Nr.8862 503 0002, kura 

sastāvā ir ēka ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0031 001 īpašnieku (Vārds, uzvārds), 

personas kods xxxxx, nosakot, ka: 

2.1. pirkuma maksa ir 11 191,17 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit viens 

eiro, 17 centi); 

2.2. pirkuma maksas termiņš ir 31.05.2021. 

 

 

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

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

 

Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

 

 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1026357
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1026357
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14. 

Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu attālinātā mācību procesa laikā 

Ziņo I.Ralle; A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

1.   Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts, 21. panta pirmās daļas 

23. punkts; 

2.   Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.punkts 

3.   Dundagas novada domes 08.10.2020. lēmums Nr. 219 “Par attālināto mācību ieviešanu 

Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā”. 

 

Mērķis 

Laika periodā no 26.10. līdz 30.10.2020. nodrošināt ar siltām pusdienām Dundagas novada 

izglītības iestāžu 7. – 12.klašu skolēnus no trūcīgām, maznodrošinātām un  daudzbērnu 

ģimenēm.  

Situācijā, ja attālinātais mācību process tiek pagarināts un ierobežojumi skar arī 1. - 6.klašu 

skolēnus,  nodrošināt ar pusdienām Dundagas novada izglītības iestāžu 1. – 6. klašu skolēnus 

un 7. -12.  skolēnus no trūcīgām, maznodrošinātām un  daudzbērnu ģimenēm. 

 

Izvērtējums 

Ministru kabineta 2020. gada 09. jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 27.1.4. punkts nosaka, ka tiek 

pārtraukta mācību procesa norise klātienē 7.-12.klasē visās izglītības iestādēs un jānodrošina 

mācības attālināti no 26.10.2020. līdz 30.10.2020. 

Ņemot vērā Dundagas novada pašvaldības pieredzi pusdienu nodrošināšanā attālināto 

mācību procesu laikā no 13.03.2020.- 31.05.2020.,  priekšlikums, laika periodā no 

26.10.2020.- 30.10.2020. Dundagas novada pašvaldībai nodrošināt pusdienas Dundagas 

novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.-12. klašu skolēniem, kas nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Pusdienu piegāde tiks veikta tikai Dundagas 

novada teritorijā, atbilstoši aptaujas lapā (pielikums) norādītajās faktiskajās adresēs. 

Pusdienu piegādāšanu dzīvesvietās nodrošinās Dundagas novada pašvaldības 

Saimnieciskais dienests, Sociālais dienests un Kolkas pagasta pārvaldes Saimnieciskā daļa. 

Nodrošinot pusdienas attālinātā mācību procesa laikā papildus finansējums ēdināšanas 

izdevumiem budžetā nav nepieciešams. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.232: 

1. Laika periodā no 26.10.2020. līdz 30.10.2020. nodrošināt ar siltām pusdienām Dundagas 

novada izglītības iestāžu 7. – 12.klašu skolēnus no trūcīgām, maznodrošinātām un  

daudzbērnu ģimenēm  

2. Ar e-klases starpniecību informēt un nodrošināt Dundagas novada pašvaldības izglītības 

iestāžu skolēnus un to vecākus par to,  ka  Dundagas ciematā  dzīvojošie skolēni pēc ēdienu 

pakas  ierodas adresē Talsu ielā 18, Dundagā, bet Kolkas ciematā dzīvojošie skolēni -  

Kolkas pamatskolā, Kolkā. Skolēniem, kas dzīvo ārpus novada ciematu (Dundagas un 

Kolkas)  teritorijām,  ēdiens tiks piegādāts faktiskajā dzīvesvietā.  
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Nodrošināt, ka skolēni un to vecāki ar e- klases starpniecību tiek informēti, ka 

Dundagas ciematā  dzīvojošie skolēni pēc ēdienu pakas  ierodas Talsu ielā 18, Dundagā un  

Kolkas ciematā dzīvojošie skolēni - Kolkas pamatskolā, Kolkā.  

Skolēniem, kas dzīvo ārpus ciematu (Dundagas un Kolkas) teritorijām,  ēdiens tiks 

piegādāts dzīvesvietā. 

3. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskajam dienestam, Sociālajam dienestam un 

Kolkas pagasta pārvaldes Saimnieciskai daļai nodrošināt pusdienu piegādi dzīvesvietās 

Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

4. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. vienoties ar Sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību “SĀTS” (reģistrācijas Nr.LV41203061066) par vienas porcijas 

izcenojumiem un pusdienu piegādes sagatavošanu, noslēdzot papildu vienošanos pie 

2019. gada 20. decembra līguma Nr. DD - 3- 13.2/19/300. 

5. Situācijā, ja attālinātais mācību process tiek organizēts arī citām klašu grupām un tiek 

pagarināts, nodrošināt ar pusdienām Dundagas novada izglītības iestāžu 1. – 6. klašu 

skolēnus un 7. -12.klašu skolēnus no trūcīgām, maznodrošinātām un  daudzbērnu ģimenēm. 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

15. 

Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības autoceļa “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” 

ar kadastra Nr.8862 002 0170 būvprojekta izstrādei 

A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmā un otrā daļa, 21.pants; 

2. Dundagas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmums Nr.162 (protokols Nr.4, 

12.§)  “Par Attīstības programmas rīcību plāna un investīciju plāna aktualizāciju”. 

 

Mērķis 

Piešķirt finansējumu pašvaldības autoceļa ar kadastra Nr.8862 002 0170 būvprojekta izstrādei. 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldība ir īpašnieks autoceļam Mazirbē no Lībiešu tautas nama līdz 

jūrai ar kadastra Nr.8862 002 0170, kas nodrošina piekļuvi pie jūras vietējiem 

zvejniekiem, iedzīvotājiem un atpūtniekiem.    

2. Atbilstoši Dundagas novada attīstības programmas 2014.-2020. noteiktajiem mērķiem: 

2.1. RV-V-8 “Labiekārtošanas projektu īstenošana” vidēja termiņa mērķis noteikts 

V-23 “Izkopt un labiekārtot publiskās piekļuves vietas jūrai, mazinot antropoloģisko 

slodzi piekrastē”; 

2.2. RV-S-3 “Pašvaldības ceļu kvalitātes uzlabošana” vidēja termiņa mērķis noteikts 

S-5 “Rekonstruēt pašvaldības ceļus, prioritāri uzlabojot uzņēmējdarbībai svarīgos un uz 

publiskajiem objektiem ejošos ceļu posmus (tai skaitā arī tiltus)”. 

2.3. 2021.gada pavasarī Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinās projektu 

konkursu, kurā pašvaldība varētu startēt ar projektu par ceļa seguma atjaunošanu ceļa 

posmam Mazirbē ar kadastra Nr. 8862 002 0170, kas ved līdz jūrai. Projekta 

maksimālās attiecināmās izmaksas vienam pašvaldības projektam plānotas līdz 

600 000,00 EUR.  

2.4. Lai piedalītos ES finansētā projektā un saņemtu finansējumu, projekta 

pieteikumam nepieciešams pievienot pamatojošo dokumentāciju augstā gatavības 

stadijā, līdz ar to ir nepieciešams uzsākt būvprojekta dokumentācijas 
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sagatavošanu. Būvprojekta izstrādei nepieciešamās izmaksas ir līdz 

1500,00 EUR apmērā.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.233: 

Piešķirt finansējumu būvprojekta pašvaldības autoceļa ”Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” 

izstrādei līdz 1500,00 EUR apmērā, finansējumu paredzot no plānotā naudas līdzekļu atlikuma 

uz gada beigām. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

16. 

Par Dundagas novada domes 2020.gada 24.septembra lēmuma Nr.194 (protokols 

12.,6.§)  “Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Kolkas makšķernieku klubs” 

projektam “Koka takas atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā”” 

atcelšanu 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 2015.gada 26.februāra sēdes lēmums Nr.43 (protokols Nr.2, 15.§) 

“Par nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem””. Nolikuma “Atbalsts vietējo 

iniciatīvu projektiem” 4., 29., 31. un 32.punkts. 

2. Dundagas novada domes 2020.gada 23.jūlija sēdes lēmums Nr.140 (protokols Nr.10, 10.§) 

“Par projektu konkursu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2020.gadā 2.kārtas 

izsludināšanu”. 

3. Dundagas novada domes 2020.gada 24.septembra lēmums Nr.194 (protokols 12.,6.§)  „Par 

finansējuma piešķiršanu biedrības “Kolkas makšķernieku klubs” projektam “Koka takas 

atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā” 

Mērķis 

Atcelt domes lēmumu Nr.194 (protokols 12.,6.§) “Par finansējuma piešķiršanu biedrības 

“Kolkas makšķernieku klubs” projektam “Koka takas atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie 

Zēņu dīķa Kolkā””. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2020.gada 3.augustā izsludināja 

projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2.kārtu ar pieteikšanās termiņu no 

2020.gada 3.augusta līdz 31.augustam. 

Termiņa ietvaros biedrība “Kolkas makšķernieku klubs” iesniedza projekta “Koka takas 

atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā” pieteikumu ar kopsummu 999,46 

EUR. Zēņu dīķa teritorijā 2013.gadā tika īstenots labiekārtošanas projekts, tomēr laika gaitā 

kvalitāti un izturību ir zaudējis izveidotais koka celiņš un neatļautās vietās tiek iebraukti jauni 

ceļi. Projekta mērķis ir atjaunot koka laipu 25m garumā un uzstādīt 2 koka barjeras mehānisko 

transportlīdzekļu kustības ierobežošanai. 

Dundagas novada dome 2020.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu Nr.194 (protokols 

12.,6.§) “Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Kolkas makšķernieku klubs” projektam 

“Koka takas atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā” ar nosacījumu, ka līdz 

līguma slēgšanai pašvaldībai tiks iesniegts saskaņojums par projektā paredzētajām aktivitātēm 

ar Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi. 

2020.gada 21.septembrī pašvaldība nosūtīja vēstuli Ventspils reģionālai vides pārvaldei 

(turpmāk – pārvalde) ar aicinājumu sniegt atbildi par rīcībām projekta “Koka takas atjaunošana 

un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā” īstenošanas iespējamībai 2020.gada rudenī. 
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2020.gada 2.oktobrī ir saņemta pārvaldes vēstule “Par plānoto darbību pie Zēņu dīķa  

Kolkas pagastā, Dundagas novadā”, kurā ir norādīts, ka sākotnējās darbības, izbūvējot koka 

laipas un ierobežojot gājēju plūsmu, ir pretrunā Aizsargjoslu likuma 6.panta pirmajai daļai, 

36.panta otrās daļas piektajai daļai, kā arī tās neatbalsta Dabas aizsardzības pārvalde. 

Pamatojoties uz pārvaldes saņemto vēstuli, projektā paredzētās darbības nav iespējams 

īstenot un nepieciešams atcelt domes 2020.gada 24.septembrī pieņemto lēmumu Nr.194 

(protokols 12.,6.§) “Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Kolkas makšķernieku klubs” 

projektam “Koka takas atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā.” 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.234: 

Atcelt Dundagas novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.194 (protokols 12.,6.§)  

“Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Kolkas makšķernieku klubs” projektam “Koka takas 

atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā””. 

 

Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Kolkas makšķernieku klubs” 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

17. 

Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam uzraudzību 

Ziņo M.Blūma; A.Ferlts, M.Burnevics, Z.Tālberga 

Pamats 

1. Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam. 

2. 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 71. punkts. 

 

Mērķis 

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam uzraudzība 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr. 162 “Par Dundagas novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 13. §) ir apstiprināta 

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam (turpmāk – Dundagas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija). 

Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek uzraudzīta, vērtējot teritorijas 

attīstības rādītājus. Šo rādītāju vērtības atjaunojamas reizi gadā, un analizējamas to izmaiņas, 

salīdzinot ar vēlamajām attīstības tendencēm. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 71. punkts nosaka, ja nepieciešams mainīt pašvaldības ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus vai ilgtermiņa 

prioritātes, izstrādā jaunu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.  

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

Pieņemt zināšanai indikatoru vērtības Dundagas novada stratēģisko mērķu izvērtēšanai –

teritorijas attīstības rādītājus un attīstības tendences par 2019.gadu (teritorijas attīstības rādītāji 

pielikumā).  

 

Deputāti izsaka iebildumus par sagatavotajiem datiem lēmuma projekta pielikumā 

“INDIKATORI DUNDAGAS NOVADA STRATĒĢISKO MĒRĶU IZVĒRTĒŠANAI  -  

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI”. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret-nav, 

atturas – 4 (M.Burnevics, V.Skuja, U.Sila, Z.Tālberga) 

 

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

 

18. 

Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2027.gadam, Talsu novada 

Attīstības programmas 2021.-2027.gadam un Talsu novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projekta izstrādi 

A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics 

Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts. 

2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa, 8. un 10.pants. 

3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.pants un 12.panta pirmā daļa.  

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 9. pants.  

5. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”  66.punkts. 

6. Ministru kabineta 15.09.2020. noteikumu Nr.577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās 

reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada 

pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” 8.punkts. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 30.09.2020 ir saņēmusi Talsu novada 

pašvaldības vēstuli Nr.12-25e/4030 (turpmāk – vēstule), reģistrēts pašvaldībā Nr.DD-3-

31.2/20/1004, kur Talsu novada pašvaldība informē, ka atbilstoši Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likumam, ar 2021.gada 1.jūliju Talsu novadā bez jau esošajām teritoriālajām 

vienībām ietilps arī Dundagas pagasts, Kolkas pagasts, Rojas pagasts un Mērsraga pagasts. 

Vēstulē tiek sniegta informācija, ka līdz jaunā novada izveidei jāizskata jautājumi, kas saistīti 

ar jaunveidojamā novada pašvaldības darbības organizāciju, ir nepieciešams izstrādāt kopīgu 

jaunveidojamā novada administratīvās struktūras projektu, savukārt, lai jaunā novada teritorijai 

pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām būtu izstrādāti kopīgi un teritorijai vienoti teritorijas 

attīstības plānošanas dokumenti – Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma, jau 

savlaicīgi būtu uzsākama to izstrāde. 

Talsu novada pašvaldība vēstulē informē, ka Talsu novada dome 2020.gada 24.septembra 

sēdē ir pieņēmusi: 

1. lēmumu Nr.428 “Par Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam 

izstrādi” (turpmāk – lēmums Nr.428), ar kuru ir nolemts uzsākt Talsu novada 

Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrādi;  

2. lēmumu Nr.429 “Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030. 

gadam izstrādi” (turpmāk – lēmums Nr.429), ar kuru ir nolemts uzsākt Talsu 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam izstrādi; 

3. lēmumu Nr.430 “Par Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 

izstrādi”, ar kuru ir nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības administratīvās 

struktūras projekta izstrādi. 

Vēstulē tiek lūgts tuvākajā Dundagas novada domes sēdē pieņemt lēmumus par: 

1. dalību Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrādē, 

noslēdzot sadarbības līgumu; 

2. dalību Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam izstrādē, 

noslēdzot sadarbības līgumu; 

3. dalību Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādē. 
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Vēstulē teikts, ka saskaņā ar lēmumu Nr.428 un lēmumu Nr.429, Talsu novada 

pašvaldības Juridiskajai nodaļai ir uzdots viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 

sagatavot sadarbības līguma projektu starp Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada 

domēm Talsu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, sadarbības līguma 

projekts tiks nosūtīts uzreiz pēc tā sagatavošanas. Talsu novada pašvaldības administratīvās 

struktūras projekta izstrāde notiks atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.577 “Kārtība, 

kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju 

kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” 

8.punktam, kas nosaka, ka  to izstrādā sadarbībā ar pārējām apvienojamajām pašvaldībām. 

Dundagas novada pašvaldība nav piedalījusies Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2021.-2027.gadam un Talsu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam darba 

uzdevuma sagatavošanā. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas 

attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas 

realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību.  

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa nosaka, ka  ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un 

telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos — vidēja 

termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu,  8.pants nosaka, ka 

attīstību plāno ilgtermiņā (līdz 25 gadiem), vidējā termiņā (līdz septiņiem gadiem), savukārt 

10.pants nosaka, ka pašvaldības institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības 

plānošanas dokumentus pēc savas iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī 

tad, ja attīstības plānošanas dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pants nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un 

apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju un attīstības programmu, savukārt, 22.pants 

nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, izvērtējot nacionālā un reģionālā līmeņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus, kā arī blakus esošo vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus. 

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 66. punkts nosaka, ka pašvaldības dome pieņem lēmumu 

par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas izstrādes uzsākšanu vai 

aktualizēšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kurā iekļauts izstrādes procesa 

un sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība sagatavo ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas vai attīstības programmas projektu. 

15.09.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr.577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās 

reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada 

pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” 8.punkts nosaka, ka atbildīgā 

pašvaldība projektu izstrādā sadarbībā ar pārējām apvienojamajām pašvaldībām, kuras 

noteiktas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

U.Sila), pret-nav, atturas – 2 (Z.Tālberga, V.Skuja) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.235: 

1. Piedalīties Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrādē.  

2. Piedalīties Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2030. gadam izstrādē. 

3. Piedalīties Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādē. 

https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
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4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju noslēgt sadarbības līgumu starp Talsu, 

Dundagas, Rojas un Mērsraga novada domēm Talsu novada teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādei. 

 

Lēmumu nosūtīt: Talsu novada pašvaldībai 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

19. 

Par telpu izmantošanu semināra vajadzībām 

Ziņo M.Blūma; A.Felts, Z.Tālberga, V.Skuja 

Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 15.panta 10.p. 

2. 29.01.2015. Dundagas novada pašvaldības domes iekšējie noteikumi “Par atsevišķu 

nedzīvojamo telpu nomu”, 3.punkts 

 
Mērķis 

Telpu izmantošanas nodrošināšana bezmaksas semināra organizēšanai 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā ir saņemts biedrības "Latvijas Mežu sertifikācijas padome" 

un Latvijas Meža Programmas vadītāja M. Liopas  ierosinājums organizēt bezmaksas 

semināru, ņemot vērā gaidāmās izmaiņas Medību likumā, dabas aizsardzības prasību 

pastiprināšanos Latvijā, kā arī medību saimniecības un ieroču aprites aktualitātes, kas skar 

pašvaldības un iedzīvotāju interešu grupas, arī uzņēmējus un zemes īpašniekus. Biedrība 

“Latvijas mežu sertifikācijas padome” dibināta 2001. gadā ar mērķi veidot un uzturēt Latvijas 

sabiedrībā izpratni par ilgtspējīgu mežsaimniecību, kura atbilst tās interesēm, ir vidi 

saudzējoša, sociāli atbildīga un ekonomiski pamatota, vienlaicīgi, neierobežojot Latvijas 

Republikas Satversmē noteiktās zemes īpašnieku tiesības un ar mežsaimniecības sertifikācijas 

palīdzību atbalstīt un veicināt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 

Semināru dalībnieki tiek nodrošināti ar izdales materiāliem. Semināra tēmas: 

1. Dabas aizsardzības specifika Latvijā un pasaulē 

2. Medību nozare, tās nozīme meža apsaimniekošanā; 

3. Medību jomas tiesiskā regulējuma pamati; 

4. Medību organizācija; 

5. Meža dzīvnieku populāciju monitorings un pieauguma kontrole; 

6. Jaunumi medību likumā un aktuālais ieroču apritē; 

7. Grozījumu nepieciešamība LR Medību likumā. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.pants nosaka pašvaldības autonomās funkcijas, un 

10.punkts nosaka sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

Dundagas novada pašvaldības domes iekšējie noteikumi “Par atsevišķu nedzīvojamo telpu 

nomu”, kas apstiprināti ar Dundagas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr..20 

(protokola Nr.1,21.§) 3.punktu, telpām nomas maksu nenosaka (nosaka bezatlīdzības 

lietošanu), ja pašvaldības dome lēmusi deleģēt likuma “Par pašvaldībām “15.pantā noteikto 

funkciju pildīšanai. 

 

Deputāti izsaka iebildumus par atbrīvošanu no nomas maksas, ņemot vērā, kas ir telpu 

izmantošanas mērķauditorija. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, U.Sila), pret-2 

(Z.Tālberga, V.Skuja), atturas – 1 (A.Grīvāne) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.236: 
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1. Noteikt bezatlīdzības lietošanu Dundagas pils lielajai zālei Pils ielā 

14, Dundagā, 2020.gada 27.novembrī no plkst. 11:00 – 17:00, bezmaksas semināra 

organizēšanai. 

2. Noteikt, ka mainot semināra datumu, paliek spēkā bezatlīdzības lietošanas nosacījumi. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 
20. 

Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

A.Felts 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants; Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 

2) punkts; Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2020.gada 04.septembrī saņemts rakstisks iesniegums 

(pašvaldības reģ. Nr. DD-3-26.2/20/464) no (Vārds, uzvārds) (turpmāk – Iesniedzēja), kura 

lūgusi anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē: Puķu iela 2-dz.5, 

Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. Iesniedzēja iesniegumā paskaidrojusi, ka 

minēto dzīvokli iegādājusies izsolē un, pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas 2020.gada 24.marta 

lēmumu lietā Nr. C33290420, īpašuma tiesības ierakstītas Dundagas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 1003 5, kadastra Nr. 8850 900 0040. Līdz ar to (Vārds, uzvārds) vairs nav 

likumīga pamata būt deklarētam viņai piederošajā īpašumā. Deklarētajā dzīvesvietā persona 

faktiski arī nedzīvo.  

 

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”. 

 

3. Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmā daļa nosaka ka, „pēc administratīvās lietas 

ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, 

lai pieņemtu attiecīgo lēmumu. [...]”. Savukārt, šī panta otrā daļa nosaka, ka „iegūstot 

informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no 

administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, [...]. Ja iestādei nepieciešamā 

informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde 

to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem”. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, tika iegūta informāciju no:  

3.1. Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas par nekustamo īpašumu Puķu ielā 2-5, 

Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Zemesgrāmatu apliecības ieraksts apstiprina 

Iesniedzējas iesniegumā minēto, ka ar Rīgas rajona tiesas 2020.gada 24.marta lēmumu lietā Nr. 

C33290420, žurnāla Nr.300005081712 (nodalījums Nr. 1003 5, kadastra Nr. 8850 900 0040) 

īpašuma tiesības ierakstītas Dundagas pagasta zemesgrāmatā uz Iesniedzējas vārda. 

3.2. Iedzīvotāju reģistra datiem par personu un konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) dzīvesvieta 

Dundagas novada, Dundagas pagasta Dundagā, Puķu ielā 2-5 deklarēta 2017.gada 12.martā. 

Persona dzīvesvietu deklarējusi elektroniski, izmantojot speciālu tiešsaistes formu portālā 
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www.latvija.lv un, kā tiesisko pamatu norādījusi vienošanās ar īpašnieku (Vārds, 

uzvārds). Saskaņā ar Zemesgrāmatas ierakstiem,  (Vārds, uzvārds) īpašuma tiesība izbeigusies, 

pamatojoties uz minēto Rīgas tiesas lēmumu, ar kuru īpašuma tiesības ieguvusi Iesniedzēja. 

 

4. Lai izvērtētu Iesniedzējas iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats anulēt 

ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu, saskaņā ar 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”, 

Saskaņā  ar iepriekšminēto:  

4.1. 2020.gada 22.septembrī pa pastu ierakstītā sūtījumā (Vārds, uzvārds) uz deklarētās 

dzīvesvietas adresi tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules 

saņemšanas brīža ierasties pašvaldībā paskaidrojuma sniegšanai par Iesniedzējas iesniegumā 

minētajiem faktiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam 

norādītajā adresē (īres vai nomas līgums, radniecības dokumenti u.c.). Papildus persona tika 

brīdināta par to ka, ja noteiktajā laikā ziņas netiks sniegtas, pašvaldība uzsāks administratīvo 

procesu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmo daļu; 

4.2. lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta izdošanu, administratīvā procesa dalībnieka 

uzklausīšana un viedokļa noskaidrošana ir būtiska. 

 

5. Pamatojoties uz Iesniedzējas iesniegumā norādīto un papildus noskaidroto, kā arī ņemot vērā 

vēstules izsūtīšanas un ziņu sniegšanas termiņus, tika konstatēts, ka (Vārds, uzvārds): 

1) noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un ziņas sniedzis, kas apstiprina, ka persona 

deklarētajā dzīvesvietas adresē nav sasniedzama; 

2) ar Iesniedzēju nav noslēdzis nekādu savstarpējo vienošanos vai līgumu; 

3) pēc Iesniedzējas papildus paskaidrotā pastāvīgi dzīvo citā dzīvesvietā; 

4) nav ievērojis Dzīvesvietas deklarēšanas likuma ceturtā panta pirmajā daļā noteikto, ka 

“dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā 

pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, līdz ar to nav 

sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pirmajā pantā noteiktais likuma mērķis – […], lai 

ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

  

Ņemot vērā visus konstatētos lietas apstākļus, tiek secināts, ka personai ir zudušas 

tiesības uz deklarēto dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds 

paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās 

daļas 2)punktā: „ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas otro 

punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro  punktu, 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.237: 

Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, deklarētās dzīvesvietas adresi: 

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Puķu iela 2-5, LV-3270.  

 

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 

http://www.latvija.lv/
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Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401. 

 

Lēmums nosūtāms: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds) 

Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei 

 

 

21. 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta 1.daļa, 7.panta 1.daļa. 

2. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 4. punkts, 5.1.apkšpunkts. 

3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 31.punkts.  

4. (Vārds, uzvārds) 14.08.2019. iesniegums. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) (turpmāk 

– persona) 14.08.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 14.08.2020. ar Nr. DD-3-

26.2/19/428), kurā persona lūdz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. Persona skaidro, ka 

pašreizējās dzīvesvietas “Jaunburtnieki”, Plintiņi, Dundagas pagastā, Dundagas novadā 

īpašnieks lūdz atbrīvot īpašumu. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 4. panta 1. daļa 

nosaka, ka palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā 

persona deklarējusi savu dzīvesvietu. 

Saskaņā ar iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas datiem, persona ir deklarēta 

Dundagas novadā. Pašvaldība ir noskaidrojusi, ka personas deklarētajā dzīvesvietā Dakterlejas 

iela 2 dz.2, Dundagā, nav tiesiska pamata dzīvot un deklarēt savu dzīvesvietu. 

Pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” (turpmāk – noteikumi Nr.4) 5.1.apkšpunkts nosaka, ka palīdzību dzīvokļu 

jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt personas virs darbaspējas vecuma. Saskaņā ar Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 31.punktu, darbspējīgs vecums – personas 

dzīves posms no 15 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam 

vecumam. Persona ir sasniegusi valstī noteikto vecuma pensijas vecumu. 

Likuma 7.panta 1.daļa nosaka, ka persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu 

risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā, ja tā šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā ir atzīta par 

tiesīgu saņemt palīdzību. 

Noteikumu Nr.4 4.punkts nosaka, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem pašvaldības 

dome. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.238: 

Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 

telpas izīrēšanas reģistrs” (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx. 

 

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

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

 

Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

https://likumi.lv/ta/id/56812#p6
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22. 

Par dzīvojamās telpas maiņu 

 

Pamats 

1. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.panta pirmā un otrā daļa. 

2. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 4.punkts.  

3. Dundagas novada domes 24.11.2017. sēdes lēmums Nr.261.  

4. Dundagas novada sociālā dienesta 08.09.2020. Izziņa Nr.2-9/81.  

5. Dundagas novada pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas 03.11.2016. sēdes Nr.5 

lēmums Nr.8. 

6. Dundagas novada pašvaldības 28.11.2016. Līgums par dzīvojamās telpas īri Nr.DD-8-

2.2/16/22. 

7. (Vārds, uzvārds) 19.08.2020. iesniegums.  

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) personas 

kods xxxxx (turpmāk – persona) 19.08.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.08.2020. 

Nr.DD-3-26.2/20/437), kurā persona lūdz mainīt izīrēto pašvaldības dzīvojamo telpu, kura 

sastāv no divām dzīvojamām istabām bez virtuves uz atbilstošāku dzīvojamo platību, uzskaitot 

visus ģimenes (mājsaimniecības locekļus). 

Saskaņā ar Dundagas novada sociālā dienesta 08.09.2020. Izziņu Nr.2-9/81, personai ir 

piešķirts trūcīgas ģimenes statuss uz laika posmu līdz 30.11.2020.    

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas 03.11.2016. 

sēdes Nr.5 lēmumu Nr.8, ar personu 28.11.2016. ir noslēgts līgums par dzīvojamās telpas īri 

Nr.DD-8-2.2/16/22  par pašvaldības dzīvokļa Puķu ielā 4 dz.1, Dundagā, Dundagas pagastā, 

Dundagas novadā  lietošanu, ar termiņu līdz 28.11.2017. (turpmāk – īres līgums). Īres līgums, 

pamatojoties uz Dundagas novada domes 24.11.2017. sēdes lēmumu Nr.261, pagarināts uz 

termiņu līdz 31.12.2020. 

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. 

Pašvaldībā saņemtie iesniegumi ar lūgumu pēc citas dzīvojamās platības tiek secīgi 

reģistrēti palīdzības sniegšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 

telpas maiņas reģistrs”.  

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 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.239: 

Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 

telpas maiņas reģistrs” (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx. 

 

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

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). 
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Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds)  uz pasta adresi 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

23. 

Par 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām” atzīšanu par spēku zaudējušiem 

Ziņo A.Korulis; A.Felts, M.Burnevics, Z.Tālberga, V.Skuja 

Pamats 

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

Izvērtējums 

 Saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada domes 

2020.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr.3 "Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām" (“Dundadznieks” Nr.5)” projektu (pievienots 

pielikumā). 

 

Deputāta izsaka iebildumus par sagatavoto lēmuma projektu – par trūkumiem un 

nepietiekamas informācijas izvērtējuma daļā. Tiek ierosināts atlikt jautājuma izskatīšanu 

 

Atklāti un vārdiski balsojot par sagatavoto lēmuma projektu ar 0 balsīm par, pret-1 (V.Skuja), 

atturas – 6 (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, U.Sila, Z.Tālberga) 

 

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

 

 

24. 

Lēmuma saskaņošana par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora 

pienākumu izpildītāju 

Ziņo A.Korulis; A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics 

Pamats 

Dundagas novada domes 2017. gada 24. novembra lēmums Nr. 251 “Par aizvietošanas kārtību 

atsevišķos gadījumos” 

 

Mērķis 

Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Alda Felta 01.10.2020. rīkojuma 

Nr. DD-4-2.1/20/31 saskaņošana 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības dome ar 2017. gada 24. novembra lēmuma Nr. 251 “Par 

aizvietošanas kārtību atsevišķos gadījumos” 2.punktu ir pilnvarojusi Dundagas novada 

pašvaldības domes priekšsēdētāju uz noteiktu laiku (ne ilgāku par 3 mēnešiem) iecelt 

pašvaldības izpilddirektora aizvietotāju (pienākumu izpildītāju). Lēmums par 

pašvaldības izpilddirektora aizvietotāja (pienākumu izpildītāja) iecelšanu pēc tā 

pieņemšanas un līgums par šo pienākumu pildīšanas pēc tā noslēgšanas nododami 

saskaņošanai tuvākajā domes kārtējā sēdē.  

2. Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aldis Felts ar 01.07.2020. 
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rīkojumu Nr. DD-4-2.1/20/31 “Par papildu darba veikšanu uz laiku” 

norīkoja Saimnieciskā dienesta vadītāju Andri Kojro pašvaldības izpilddirektores Janitas 

Vandas Valteres darba nespējas laikā no 01.10.2020. veikt pašvaldības izpilddirektora 

darba pienākumus. Par papildu darba pienākumu veikšanu piemaksāt Andrim Kojro 

30% apmērā no Saimnieciskā dienesta vadītāja algas, proporcionāli nostrādātajam 

laikam. 

3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa 

nosaka, ka “2) Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, 

ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, un sestajā daļā noteiktos 

speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar ne vairāk kā diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem valsts 

amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskās personas institūcijās. Par šajā daļā 

minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista 

un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada 

interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 

nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai”, savukārt 3.daļa nosaka, ka “3) 

Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu tajā 

publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata pienākumus, ja 

šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā likumā vai citā normatīvajā 

aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi”. 

4. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtā 

daļa nosaka, ka “[..] pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks, publiskas personas 

iestādes vadītājs un viņa vietnieks, papildus šā likuma 6.panta ceturtajā daļā 

noteiktajam var savienot amatpersonas amatu tikai ar: [..] 2) šādiem amatiem, ja tas 

nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās [..] koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, 

kura attiecīgo personu [..] apstiprinājusi amatā: b) citu amatu publiskas personas 

institūcijā [..]”.   

5. Iepazīstoties ar faktiskajiem apstākļiem, secināms, ka Andris Kojro ieņem divus algotus 

amatus Dundagas novada pašvaldībā, tas ir, Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā 

dienesta vadītāja amatu un Dundagas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka amatu. 

6. Tā kā Andris Kojro ieņem divus algotus, tad Dundagas novada pašvaldības domei ir 

jālemj par rakstveida atļaujas izsniegšanu, atbilstoši likuma “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajai daļai. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.240: 

1. Saskaņot Dundagas novada domes priekšsēdētāja Alda Felta 01.10.2020. rīkojumu 

Nr. DD-4-2.1/20/31 “Par papildu darba veikšanu uz laiku” un apstiprināt, ka ar 

01.10.2020. izpilddirektora pienākumu izpildītājs ir Dundagas novada pašvaldības 

Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro. 

2. Atļaut Andrim Kojro, personas kods: xxxxx, savienot Dundagas novada pašvaldības 

izpilddirektora pienākumu izpildītāja amatu ar Dundagas novada pašvaldības 

Saimnieciskā dienesta vadītāja un Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka amatu. 

 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, izpilddirektora p.i., grāmatvedībai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, izpilddirektora p.i. Andrim Kojro, 

grāmatvedībai 
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25. 

Par grozījumiem pastāvīgo komiteju sastāvā 

Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts, U.Sila, M.Burnevics 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 20.pants, 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 50. un 51.pants;  

2. Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 "Dundagas 

novada pašvaldības nolikuma" 4.punkts 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 "Dundagas novada 

pašvaldības nolikums"  4.3. reglamentē komiteju locekļu skaitu – Attīstības un plānošanas 

komiteja – 4. 

Sakarā ar notikušo deputātu maiņu (Tamāras Kaudzes vietā deputātes pienākumus uzsākusi 

pildīt Una Sila), nepieciešams veikt grozījumus Attīstības un plānošanas komitejas sastāvā. 

 

U.Sila izteikusi vēlēšanos labprātāk darboties Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejā, savukārt deputāts Madars Burnevics vēlas mainīt savu darbību Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejā uz Attīstības un plānošanas komiteju. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, U.Sila, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.241: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības pastāvīgo komiteju sastāvā: 

1) Izslēgt no Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāva Madaru 

Burnevicu; 

2) Ievēlēt Unu Silu Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā, 

izdarot grozījumus Dundagas novada domes 2017.gada 30.jūnija lēmumā Nr. 133 “Par 

pastāvīgo komiteju sastāv”, izsakot 1.2. punktu šādā redakcijā: 

“1.2. Una Sila” ; 

3) Ievēlēt Madaru Burnevicu Attīstības un plānošanas komitejas sastāvā, izdarot 

grozījumus Dundagas novada domes 2017.gada 30.jūnija lēmumā Nr. 133 “Par 

pastāvīgo komiteju sastāv”, izsakot 2.2. punktu šādā redakcijā: 

“2.2. Madars Burnevics”; 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.22 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 26.10.2020. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 26.10.2020. 
 

 


