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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 17. decembrī                                                                                          Nr.17. 

 

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 (9) 8 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Madars 

Burnevics, Andra Grīvāne, Vilnis Skuja, Una Sila, Regīna Rūmniece, Gunārs Kristiņš, Zane 

Tālberga 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektora p.i. Andris Kojro, juriskonsults Ainārs Korulis, 

finansiste Inga Ralle, galvenā grāmatvede Ilze Pirvite, Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja Maruta Blūma, juriste-zemes lietu speciāliste Iveta Bekmane 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Papildus izsludinātajai darba kārtībai tiek izteikts ierosinājums iekļaut darba kārtībā papildu 

jautājumu: Par Kubalu skolas –muzeja krājuma komisijas sastāvu 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

M.Burnevics, A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ: 

iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu:  

23. Par Kubalu skolas –muzeja krājuma komisijas sastāvu 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

M.Burnevics, A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums. 

2. Par saistošo noteikumu projekta “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” pieņemšanu. 

3. Par nekustamā īpašuma “Ernesta Dinsberga iela 1” atsavināšanu. 

4. Par apgaismojumu Bānīša ielā. 
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5. Par dotāciju SIA “Kolkas ūdens” 2021.gadā. 

6. Par lietišķās mākslas kolektīva darbību. 

7. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma 

slēgšanu ar SIA «Dundagas veselības centrs». 

8. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojuma izcenojumiem un 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu 

2021. gadā. 

9. Dotācija SIA «Dundagas veselības centrs» rentgenogrāfa pakalpojumu 

nodrošināšanai Dundagas novada iedzīvotājiem 2021. gadā. 

10. Par dotāciju biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»» 2021. gadā. 

11. Par finansējumu 2021. gada budžetā Dundagas senioru apvienībai 

«Sendienas». 

12. Par finansējumu 2021. gada budžetā Dundagas invalīdu kopai «Cerība». 

13. Par finansējumu 2021. gada budžetā Kolkas senioru apvienībai «Sarma». 

14. Par atbalstu Dundagas novada skolēnu radošajām izpausmēm 2021. gadā. 

15. Par finansiālu atbalstu biedrībai «Dundangas sendienas» 2021. gadā. 

16. Par finansiālu atbalstu nodibinājumam «Fonds Sibīrijas bērni» 2021. gadā. 

17. Par kultūras pasākumu plāniem 2021.gadam. 

18. Par Dundagas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem. 

19. Par  Dundagas novada  Attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības 

termiņa pagarināšanu. 

20. Par neapbūvētas zemes un degradēto teritoriju pārvaldību. 

21. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

22. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā. 
23. Par Kubalu skolas –muzeja krājuma komisijas sastāvu 

 

Dažādi jautājumi 
 

   Sēdei pievienojas deputāts Vilnis Skuja. 

 

1. 

Izpilddirektores p.i. ziņojums 

 

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

realizēšanā- par pusdienu piegādi skolēniem attālinātā mācību procesa laikā, par pabeigtajiem 

darbiem Vīdales un Šlīteres ielu apgaismojuma ierīkošanā, par uzsāktajiem Dundagas tirgus 

laukuma labiekārtošanas darbiem. 

 

Deputātu jautājumi: 

1) U Sila - Par ēdināšanas nodrošināšanu tiem  Dundagas vidusskolas skolēniem attālināta 

mācību procesa laikā, kuri nedzīvo Dundagas novada administratīvajā teritorijā (konkrēti 

Tiņģerē). Atbilde- jāvēršas Dundagas Sociālajā dienestā. 

2) M.Burnevics – Vai šajā domes sēdē paredzēts izskatīt jautājumu par VARAM vēstuli 

par tiesas sprieduma izpildi. – Atbilde – nav paredzēts. 

 

M.Burnevics atstāj domes sēdi un turpmākajā darba gaitā nepiedalās. 
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2.  

Par saistošo noteikumu projekta “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” pieņemšanu 

Ziņo A.Korulis; A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece 

Pamats 

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts, 5.panta 1.1 daļa, 

5.panta trešā un ceturtā daļa un 9.panta otrā daļa 

 

Mērķis 

Noteikt kārtību, kādā Dundagas novada pašvaldība īsteno likumā “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” noteiktās tiesības attiecībā uz Dundagas novada administratīvajā teritorijā esošajiem 

nekustamajiem īpašumiem, kā arī nosaka kārtību, kādā Dundagas novada administratīvajā 

teritorijā tiek piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. 

 

Izvērtējums 

1. Šobrīd spēkā ir Dundagas novada pašvaldības domes 2017.gada 23.februāra saistošie 

noteikumi Nr.5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kas tikai daļēji risina tos jautājumus, 

kurus plānot regulēt ar piedāvāto saistošo noteikumu projektu (turpmāk arī – Projekts).  

Saistošajos noteikumos konstatēti vairāki trūkumi, piemēram: 1) ir noteikts nodokļa 

atvieglojums par zemi, ēkām un būvēm, kuras kā vienots īpašums pilnībā pieder juridiskai 

personai un kurās šī juridiskā persona, kas ir ražošanas uzņēmums – apstrādes rūpniecībā, 

iepriekšējā taksācijas periodā ir veikusi kapitāla investīcijas, lai uzlabotu ražošanu vismaz 

10 000 euro apmērā (neieskaitot PVN), bet to lietderība ir apšaubāma, jo šādu juridisko personu 

līdz šim nav bijis, turklāt arī nodokļa atvieglojuma summa 25 procenti ir pārāk zema un 

neadekvāta ieguldījumu apmēram; 2) ir noteikts nodokļa atvieglojums par zemi, ēkām un 

būvēm, kuras kā vienots īpašums pilnībā pieder juridiskai personai un kurās šī juridiskā persona 

ir veikusi kapitāla investīcijas vismaz 50 000 euro (neieskaitot PVN) jaunas ēkas vai būves 

būvniecībā, esošas ēkas vai būves rekonstrukcijā vai renovācijā savas ražošanas funkcijas 

nodrošināšanai, bet to lietderība ir apšaubāma, jo šādu juridisko personu līdz šim nav bijis, 

turklāt arī nodokļa atvieglojuma summa 25 procenti ir pārāk zema un neadekvāta ieguldījumu 

apmēram; 3) noteikumi arī fiziskajām personām piešķir pārāk mazas atlaides, turklāt tikai tādā 

gadījumā, ja iepriekšējā taksācijas periodā vidējie mēneša ienākumi vientuļam pensionāram 

nepārsniedz 200 euro, pensionāram par nekustamo īpašumu, kas viņam pieder 5 gadus, ja 

vidējie mēneša ienākumi katram ģimenes loceklim nepārsniedz 150 euro - 25% no nodokļa 

summas; Tas pats noteikums attiecināms arī uz personām ar I vai II grupas invaliditāti. 

Konkrētie atvieglojumi līdz šim nav izmantoti.  

Savukārt Projektā tiek saglabāti nodokļu atvieglojumu iepriekšējos saistošajos 

noteikumos noteiktajām personu kategorijām, paredzot lielākus atvieglojuma procentus un 

paplašinot atlaižu saņēmēju kategorijas nosakot, ka: 

1) nodokļa atvieglojumus piešķir personai vai tās aizbildnim, kurai ir kopīga 

deklarētā dzīves vieta ar bērnu ar invaliditāti – 70% no nekustamā īpašuma nodokļa 

summas; 

2) nodokļa atvieglojumus piešķir arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidācijas dalībniekiem pēc Černobiliešu biedrības iesniegtā personu saraksta un 

viņu ģimenes locekļiem – 70% no nekustamā īpašuma nodokļa summas. 

 

Kopumā Projekta daži jaunievedumi: daļēji grozīts uz nodokļa atvieglojumu tiesīgo 

subjektu loks; paredzēts, ka maznodrošinātai personai par tai piemērojamo nodokļa 

atvieglojumu nebūs jāraksta iesniegums, nodokļa atvieglojumu piemēros pašvaldība, 

pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju; tiek noteikts, ka lēmumu par nodokļa atvieglojuma 

piešķiršanu pieņems Centrālā administrācija; Saistošajos noteikumos noteikts, ka nodokļa 
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atvieglojumus piešķir 1 taksācijas periodam; tiek noteikts, ka nodokļa atvieglojums tiek 

noteikts, ja personai nav nodokļu maksājumu parādi; projektā ietverts regulējums arī nekustamā 

īpašuma nodokļa piedziņas termiņš būs 7 gadi. 

 

Pēc pašreizējās informācijas, tad nav bijuši pieprasījumi piešķirt nodokļa 

atvieglojumus no maznodrošinātām personām, kuru īpašumā ir nekustamais īpašums, Trūcīgās 

personas nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēs ir saņēmušas apmēram 21,16 EUR; Daudzbērnu 

ģimenēm piešķirtā atlaide sastāda 330,81 EUR; Represētām personām piešķirtā atlaide 1801,71 

EUR. Savukārt par personām ar I. un II. grupas invaliditāti un viņiem piešķirtajām nodokļa 

atlaidēm datu nav. Līdz šim šādi gadījumi nav fiksēti, jo esošajos saistošajos noteikumos tiek 

pieprasīta sīka informācija un proti: par vidējiem mēneša ienākumiem uz katru ģimenes locekli. 

Pieņemams, ka šādu prasību būtu jāsvītro arī no Projekta.  Nav arī informācijas attiecība arī uz 

personām vai tās aizbildņiem ar bērniem, kuriem ir invaliditāte, kā arī par Černobiļas avārijas 

seku likvidācijas dalībniekiem. 

Attiecībā uz ēkām, kuru lietošanas mērķis ir - "Ražošanas ēkas" situācija 2020.gadā ir 

sekojoša: NĪN par fizisko personu īpašumā esošajām ēkām, kuru statuss atbilst "Ražošanas 

ēkām"  1801,26 EUR (atlaidē tas būtu 900,63 EUR). 

NĪN par juridisko personu īpašumā esošajām: 

1) "Ražošanas ēkām" 5427,71 EUR (atlaidē tas būtu 2713,86 EUR); 

2)"Apstrādes rūpniecība"- nav iespēju sistēmā atfiltrēt atsevišķi no "Ražošanas ēkām"; 

3) "Viesnīcu ēkas” ir  tikai 1 gadījums, kurā aprēķināts NĪN 41,78 EUR ( atlaide 20,89 EUR); 

4) "Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi":  tikai fiziskajām personām aprēķinātais NĪN 

637,31 EUR (atlaide 318,66 EUR). 

 

Saistošo noteikumu projektā ir veiktas nebūtiskas redakcionālas izmaiņas, kā arī ir veikti būtiski 

labojumi pēc Finanšu komitejas saņemtajiem priekšlikumiem un proti: 

1)  svītrota norma par nodokļu atvieglojumiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 

seku likvidācijas dalībnieku ģimenes locekļiem, bet papildināta ar Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas statusu;  

2) 7.7.-7.9. punktos ir paaugstināts mēneša vidējais ienākumu slieksnis līdz EUR 350 

apmērā; 

3) Izvērstāka ir iepriekšējā SN projekta 11. punkta redakcija, papildinot to ar jauniem 

punktiem sekojošā redakcijā: 

“11. Noteikumu 7.1.-7.9. un 10. punktā noteiktie Nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti, ja 

personas dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvarī ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par 

kuru Nodokļa atvieglojumi tiek lūgti.  

12. Noteikumu 7.1.-7.9. punktā noteiktie Nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti par likumā 

“Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nodokļa 

objektiem un tiem piekritīgo zemi. 

13. Ģimenei neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita piešķir vienu atvieglojumu.” 

4) Iepriekš 14.punkts ir tagadējā redakcijā 18.punkts, t.i., arī precizēts sekojošā redakcijā: 

“18.. Šo noteikumu III. nodaļā noteiktie nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti uz termiņu 

– 1 taksācijas gads, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt 

atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, 

kurā persona atbilst šim statusam”;  

5)  Ieviests jauns 15.punkts par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībnieka iesniedzamajiem dokumentiem, kurā ir noteikts, ka attiecīgajai personai 

vēršoties ar iesniegumu pirmo reizi ir jāiesniedz pašvaldībā Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieka vai Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija, uzrādot 

oriģinālu; 
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6) saistošo noteikumu ceturtā nodaļa “Nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtība” 

papildināta ar jaunu normu, kas nosaka, ka “Izvērtējot Nodokļa maksātāja atbilstību 

atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no Nodokļa 

maksātāja papildus informāciju."; 

7) Ir papildināts 10.punkts, par to, ka ja nekustamais īpašums – dzīvojamā ēkas lielākā daļa 

(vairāk par 50 %) ir cietusi ugunsgrēka nelaimē – 90 procentu no Nodokļa summas, ka 

arī attiecīgi iekļauts 16.punkts ka iesniedzējam ir jāpievieno izziņu no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par to, ka nekustamajā īpašumā ir noticis 

ugunsgrēks. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

V.Skuja, A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.269: 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” projektu (pievienots pielikumā). 

 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

3. 

Par nekustamā īpašuma “Ernesta Dinsberga iela 1” atsavināšanu 

A.Felts 

Pamats 

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

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta sestais punkts, 8. panta otrā 

trešā un sestā daļa, 36.panta trešā daļa, 37.panta pirmās daļas 4.punkts, 44.panta ceturtā 

un piektā daļa. 

3. 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta” 9.1. apakšpunkts. 

4. Dundagas novada domes 24.09.2020. lēmums Nr.208 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu īpašumiem Ernesta Dinsberga ielā 1 un Pils ielā 5, Dundagā”. 

5. PLPKS “Dundaga” 17.06.2020. iesniegums. 

6. PLPKS “Dundaga” 30.11.2020. iesniegums. 

 

Mērķis 

Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uz kura atrodas personai piederošs būvju 

īpašums. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā Ernesta Dinsberga ielā 1, 

Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais īpašums “Ernesta 

Dinsberga iela 1”, kadastra Nr.8850 020 0446, kurš sastāv no 0,3822 ha lielas apbūvētas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0446, Dundagas pagasta Zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000093773 (turpmāk – zemes īpašums “E.Dinsberga iela 1”).  

Uz zemes īpašuma “E.Disberga iela 1” atrodas ēku nekustamais īpašums “Ernesta Disberga 

iela 1”, kadastra Nr.8850 520 0006, kas sastāv no ēkām ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0446 

001 un 8850 020 0446 002 (turpmāk – ēku īpašums “E.Dinsberga ielā 1”), kura īpašnieks ir 

PLPKS “Dundaga” (turpmāk – persona), saskaņā ar Dundagas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījuma Nr.1268  ierakstiem. 
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 Persona ir iesniegusi 17.06.2020. iesniegumu kas reģistrēts pašvaldībā 17.06.2020. Nr.DD-

3-26.1/20/303, ar lūgumu uzsākt zemes īpašuma “E.Dinsberga iela 1”atsavināšanu. 

Izskatot iespēju nodot atsavināšanai zemes īpašumu “E.Dinsberga iela 1”, konstatēts, ka uz 

tā atrodas daļa no pašvaldības auto stāvlaukuma  

Ar Dundagas novada domes 24.09.2020. lēmumu Nr.208 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu īpašumiem Ernesta Dinsberga ielā 1 un Pils ielā 5, Dundagā”,  ir apstiprināts 

zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu Ernesta Dinsberga iela 1 un Pils iela 5 robežu 

pārkārtošanai. 

Iepriekšminētais zemes ierīcības projekts ir īstenots un zemes īpašuma “E.Dinsberga iela 1” 

robeža pārkārtota. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – likums) 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 īpašuma “E.Dinsberga iela 1” iespējamā atsavināšanas cena, ņemot vērā 

novērtējumu un papildizmaksas  ir  5 185,50 EUR. To sastāda: 

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

aprēķinātā zemes īpašuma “E.Disberga iela 1” patiesā vērtība  4 200,00 EUR; 

2) novērtēšanas izmaksas  200,00 EUR; 

3) puse no (1573,00 EUR) izmaksām par zemes ierīcības darbiem (nekustamo īpašumu 

robežu pārkārtošana) 786,50 EUR. 

Likuma 44.panta ceturtā daļa nosaka, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura 

atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā 

ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma 

daļām), turklāt tā paša panta piektā daļa nosaka, šā panta ceturtajā daļā minētā persona savas 

pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai neizmanto, tai ir zemes 

nomas tiesības uz šo zemesgabalu un pienākums maksāt nomas maksu par to. Minētais 

zemesgabals netiek atsavināts citām personām. 

Pašvaldība ir saņēmusi personas vēstuli, reģistrēta 30.11.2020. Nr.DD-3-26.2/20/1270, kurā 

tiek apstiprināta pirkuma maksa un piedāvāts apmaksāt pirkuma maksu sekojoši – 15% no 

pirkuma maksas 5 dienu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas, bet atlikušo daļu ar atlikto 

maksājumu līdz 30.12.2022. 

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 (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

V.Skuja, A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.270: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ernesta Dinsberga iela 1”, kadastra Nr.8850 020 

0446, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0446, 

platība 0,3822 ha. 

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


7 

 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar nekustamā īpašuma “Ernesta Dinsberga iela 1”, kadastra Nr.8850 

520 0006, īpašnieku PLPKS “Dundaga”, reģistrācijas Nr.49003001419 nosakot, ka 

pirkuma maksa ir 5 185,50 EUR (pieci tūkstoši simtu astoņdesmit pieci eiro, 50 centi), un 

tā nomaksājama līdz 31.12.2022. 

  

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: PLPKS “Dundaga” uz e-pastu 

Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

4. 

Par apgaismojumu Bānīša ielā 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts 

2. Saistošie noteikumi “Par pašvaldības 2020.gada budžetu”. 

 

Mērķis 

 Apgaismojuma  nodrošināšana.  

 

Izvērtējums 

    2020. gadā  ielu apgaismojuma ierīkošanai Bānīša ielā tika iebūvēts kabelis, veicot elektro 

auto uzpildes stacijas izbūvi un kabeļu ierīkošanu. .Šobrīd būtu nepieciešams ierīkot 7 gb. 

balstus  un LED gaismekļus. SIA “”CVS”” ir sagatavojusi darba daudzumu un izmaksu tāmes 

minēto darbu veikšanai un tie būtu EUR 10500.00 . Ir priekšlikums veikt šogad šos darbus, jo 

kabeļu gali  rada nepabeigta darba priekšstatu, kā arī traucē ceļu uzturēšanas darbu veikšanu.  

Ir līdzekļu ietaupījums no Vīdales un Slīteres ielu apgaismojuma ierīkošanas EUR 10000.00 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.271: 

1) Ierīkot ielu apgaismojuma balstus un LED gaismekļus ielu apgaismojumam Bānīša    ielā, 

līdzekļus EUR 10.500 paredzot no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma. 

 2)Veikt iepirkumu . 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam  

 

 

 

5. 

Par dotāciju SIA "Kolkas ūdens" 2021.gadā 

A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 3. pants, 7. panta otrā daļa, 12. pants, 14. panta pirmās daļas 

1.punkts, 15. panta pirmās daļas 1. punkts 

 

Mērķis 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Dundagas novada Kolkas pagasta 

iedzīvotājiem 
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Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2020. gada 2. decembrī saņemts SIA “Kolkas ūdens” 

iesniegums, kurā lūgts palielināt pamatkapitālu, lai būtu iespējams nodrošināt ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. 

 

2. SIA “Kolkas ūdens” sniegtā ūdensapgādes pakalpojuma tarifs ir 1,12 euro/m3 (bez 

pievienotās vērtības nodokļa) un kanalizācijas pakalpojuma tarifs ir 1,17 euro/m3 (bez 

pievienotās vērtības nodokļa). 

Minētie tarifi tika apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības domes 2016. gada 25. 

februāra lēmumu Nr.30 “Par ūdensapgādes tarifiem Kolkas ciemā” (turpmāk arī – Tarifu 

lēmums) un to piemērošanas kārtība tika precizēta ar Dundagas novada pašvaldības domes 

2020. gada 27. augusta lēmuma Nr.166 “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanu Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbē” 1. punktu. 

Tarifu lēmuma izvērtējuma daļas pēdējā rindkopā cita starpā tika norādīts, ka tarifu 

projekti aprēķināti, pieņemot, ka Dundagas novada pašvaldība ik gadu piešķirs SIA “Kolkas 

ūdens” dotāciju vai veiks finanšu ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā 22 375 euro 

apmērā. Iepriekš minētais nozīmē, ka Dundagas novada pašvaldības dome jau 2016. gadā 

paredzēja ikgadēju finansiāla atbalsta sniegšanu SIA “Kolkas ūdens”. No Tarifu lēmuma 

izvērtējuma daļas 2. punkta secināms, ka atbalsts tika paredzēts, lai nodrošinātu lietotāju 

intereses (spēju norēķināties par pakalpojumiem) un veicinātu kapitālsabiedrības attīstību. 

 Šobrīd, veicot aprēķinus (pievienoti pielikumā) secināms, ka, saglabājot esošo tarifu 

apmēru, 2021. gadā finansiālais atbalsts ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

nodrošināšanai Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciemā nepieciešams 26 092 euro 

apmērā. 

 Savukārt, ņemot vērā, ka saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes 2018. gada 

7. septembra lēmumu Nr.193 “Par SIA “Kolkas ūdens” pakalpojumu sniegšanu, pamatkapitāla 

palielināšanu” un 2020. gada 27. augusta lēmumu Nr.166 “Par ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanu Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbē”, SIA “Kolkas ūdens” 

jāsniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus arī Dundagas novada Kolkas pagasta 

Mazirbes ciemā. Veicot aprēķinus (pievienoti pielikumā), secināms, ka, saglabājot esošo tarifu 

apmēru, 2021. gadā finansiālais atbalsts ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

nodrošināšanai Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes ciemā nepieciešams 11 942 euro 

apmērā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “Kolkas ūdens” kopējais nepieciešamais finansiālais 

atbalsts ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai 2021. gadā ir 38 034 euro. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.272: 

1. Piešķirt dotāciju SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893) ūdens un kanalizācijas 

pakalpojumu nodrošināšanai Kolkas un Mazirbes ciemā, no Dundagas novada pašvaldības 

2021.gada budžeta līdzekļiem 38 034 euro apmērā (laika periodā 01.01.2021.-30.06.2021. – 

19 017 eiro un 01.07.2021. – 31.12.2021. 19017 eiro). 

2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus pārskaitīt SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 

40003579893) pēc norēķinu attaisnojuma dokumentu saņemšanas. 

 

Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, SIA “Kolkas ūdens”, Centrālajai 

administrācijai, SIA “Kolkas ūdens” 
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6. 

Par lietišķās mākslas kolektīva darbību 

A.Felts 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta 5.punkts; 

 

Mērķis 

Sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība 2020.gada 11.novembrī saņēmusi Dundagas novada 

iedzīvotāju iesniegumu Nr.DD-3-26.2/20/583 par lietišķās mākslas kolektīva izveidi sākot ar 

2021.gadu.  

Likuma par pašvaldībām 15.panta 5.punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju 

“rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 

attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts 

kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).” 

Tautas lietišķā māksla ir  jaunrade, kurā kultūras vērtības rada pati tauta, lai saglabātu 

vēsturisko atmiņu un nacionālo pašapziņu. Arī Dundagas pagastā jau vairākus gadus interese 

par lietišķo mākslu – aušanu un citiem rokdarbiem apvieno iedzīvotāju grupu, kura tiekas reizi 

nedēļā un papildus individuāli apmeklē aušanas telpu, lai pilnveidotu savas prasmes, veidotu 

jaunas iemaņas, izkoptu vietējās tautas mākslas tradīciju. Arī vēsturiski Dundagā ir darbojies 

aušanas pulciņš, kas liecina par dziļām vietējām tautas mākslas tradīcijām. 

Pašvaldībai realizējot projektu “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 

saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”, ir veikta Dundagas pils telpu 

restaurācija un pārbūve amata prasmju popularizēšanai un eksponēšanai. Tiks ierīkota Audēju 

studija. Patreiz notiek sagatavošanas darbi. Ar tautas lietišķās mākslas kolektīva izveidi tiktu 

sasniegti projektā izvirzītie mērķi.  

Dundagas novada pašvaldība Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2021.gadā tiks 

apvienota ar Talsu novada pašvaldību. Talsu novada pagastos un pilsētās veiksmīgi darbojas 

10 lietišķās mākslas kolektīvi. Ja tiktu izveidotas tautas lietišķās mākslas kolektīvs Dundagā, 

tad pēc novadu savienošanas Dundagas pagasts iekļautos kopējā sistēmā. Kolektīvu var 

izveidot Dundagas novada pašvaldības iestādē “Kultūras pils”. 

 Lai uzsāktu tautas lietišķās mākslas kolektīva darbību, Kultūras pilī nepieciešams 

izveidot jaunu amata vietu – tautas lietišķās mākslas kolektīva vadītājs.  

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.273: 

1. Izveidot Dundagas Kultūras pils tautas lietišķās mākslas kolektīvu, uzsākt darbību ar 

2021.gada 4.janvāri.   

2. Izveidot pašvaldības iestādē “Kultūras pils” jaunu amata vietu “tautas lietišķās 

mākslas kolektīva vadītājs” ar 2021.gada 4.janvāri. 

3. Saskaņot iesniegtos grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, izdarot 

Dundagas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.janvāra lēmumā Nr.24 “Par 

Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu” pielikumā šādus 

grozījumus:  

 

9.20. Kultūras 

pils 

 Tautas lietišķās 

mākslas 

kolektīva 

vadītājs 

33.Radošie darbi, 

(IB), 

 7.mēnešalgu grupa 

1 
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4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai 

 

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

 

 

 

7. 

Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu ar 

SIA «Dundagas veselības centrs» 

A.Felts 

 

Pamats 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā daļa, 

42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa, 43.1 panta pirmā un trešā daļa, 45.panta otrā daļa; 

likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa, 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 21.panta pirmās 

daļas 23.punkts 

 

Mērķis 

Nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to 

personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas 

vecuma, pirmās vai otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes 

nepazemināšanos un samazināt negatīvās sekas šo personu dzīvē 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības dome 2012.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.241 “Par 

pārvaldes uzdevuma deleģēšanu SIA “Dundagas veselības centrs”. Ar minēto lēmumu tika 

nolemts slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Dundagas veselības centrs”. Saskaņā ar minētā 

līguma 8.2.apakšpunktu līguma izpildes termiņš ir 1 gads. Dundagas novada pašvaldība 

vairākkārt lēmusi par līguma termiņa pagarināšanu. 

 

Ņemot vērā noslēgto deleģēšanas līgumu un Dundagas novada pašvaldības domes 2015.gada 

23.aprīļa lēmumu Nr.74 “Par telpu nomas maksu Pils ielā 6”, 2016.gada 9.jūnijā noslēgts 

līgums par telpu, kuras lieto SIA “Dundagas veselības centrs”, nomu. Šā līguma 

2.1.apakšpunktā noteikts, ka līguma izpildes termiņš ir 1 gads, bet ne ilgāk kā deleģēšanas 

līgums, kas noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un SIA “Dundagas veselības centrs”. 

 

Dundagas novada pašvaldībā 2020.gada 30.novembrī saņemts un ar numuru  

DD-3-36.2/20/ reģistrēts SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas Agitas 

Vagenmeisteres iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt minētā deleģēšanas līguma izpildes 

termiņu un minētā nomas līguma izpildes termiņu. 

 

Iepazīstoties ar SIA “Dundagas veselības centrs” līdzšinējo deleģētā uzdevuma izpildi, 

Dundagas novada pašvaldības dome konstatē, ka SIA “Dundagas veselības centrs” uzdevumu 

(nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to 

personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas 

vecuma, pirmās vai otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes 

nepazemināšanos un samazināt negatīvās sekas šo personu dzīvē) spēs veikt efektīvāk par 

pašvaldību. Ņemot vērā arī SIA “Dundagas veselības centrs” pieredzi, reputāciju, resursus, 

personāla kvalifikāciju, Dundagas novada pašvaldības domes ieskatā deleģēšanas līgumu ir 

pamats pagarināt. Tāpat ir pamats pagarināt arī līdz šim noslēgto nomas līgumu. 
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Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.274: 

1. Pagarināt deleģēšanas līguma, kas noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un SIA 

“Dundagas veselības centrs” (reģ.nr. 51203036041), izpildes termiņu par vienu gadu (no 

2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim). 

2. Pagarināt nomas līguma, kas noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un SIA 

“Dundagas veselības centrs” (reģ.nr. 51203036041), izpildes termiņu par vienu gadu, ņemot 

vērā 1.punktā minētā deleģēšanas līguma izpildes termiņu (no 2021.gada 1.janvāra līdz 

2021.gada 31.decembrim). 

 

 

Lēmums nosūtāms: Pašvaldības centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai, SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājai Agitai 

Vagenmeisterei 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada Pašvaldības centrālai administrācijai 

 

 

 

8. 

Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojuma izcenojumiem un ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu 2021. gadā 

A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Dundagas veselības centrs” Reģ.Nr.51203036041, valdes priekšsēdētājas Agitas 

Vagenmeisteres iesniegums 30.11.2020. Nr.DD-3-31.2/20/1266;  

2. 19.12.2019. Nr. 3-13.3/12/133 “Līgums par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu”. 

 

Mērķis 

Nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Dundagas 

novada iedzīvotājiem 

 

Izvērtējums 

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar  SIA “Dundagas veselības centrs” un SIA “Dundagas 

veselības centrs”  apņemas noteiktā kārtībā un apjomā sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz personu pamatvajadzību apmierināšanu, 

kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas vecuma, pirmās vai otrās grupas invaliditātes 

dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novērst negatīvās 

sociālās sekas šo personu dzīvē. Pārvaldes uzdevuma ietvaros SIA “Dundagas veselības centrs”  

sniegto pakalpojumu maksas apmēru klientiem nosaka pašvaldība, izvērtējot SIA “Dundagas 

veselības centrs”  sagatavotu un iesniegtu priekšlikumu. 

Iesniegumā valdes priekšsēdētāja lūdz Dundagas novada domi apstiprināt plānotās 

2021.gada vienas dienas izmaksas vienai personai ilgstošajā sociālajā aprūpē  -  

2.aprūpes līmenis EUR 29,94; 

3.aprūpes līmenis 32,14;  

4.aprūpes līmenis EUR 32,46.  

 

Uz 30.11.2020. Dundagas veselības centrā atrodas 8 personas, kurām pašvaldība nodrošina 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu. Kopējais 

finansējums, kas nepieciešams 2021.gada budžetā pakalpojuma nodrošināšanai sastāda EUR 

63 421 (sešdesmit trīs tūkstoši četri simti divdesmit viens eiro un 00 centi). 
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Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.275: 

 

Nodrošināt 2021. gadā budžeta projektā finansējumu SIA “Dundagas veselības centrs”, 

Reģ.Nr.51203036041, par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 

astoņām personām EUR 63 421 (sešdesmit trīs tūkstoši četri simti divdesmit viens eiro un 00 

centi). 

Periodam no 01.01.2021.-30.06.2021. EUR 31711 (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti 

vienpadsmit eiro), periodam no 01.07.2021.-31.12.2021. EUR 31711 (trīsdesmit viens tūkstotis 

septiņi simti vienpadsmit eiro). 

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Dundagas veselības centrs”, sociālais dienests, grāmatvedībai 

 

 

 

9. 

Dotācija SIA «Dundagas veselības centrs» rentgenogrāfa pakalpojumu nodrošināšanai 

Dundagas novada iedzīvotājiem 2021. gadā 

A.Felts 

Pamatojums 

1. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 14.punktu un Dundagas novada domes 24.11.2016. lēmumu Nr.225. 

2. 30.11.2020. SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas Agitas 

Vagenmeisteres iesniegums Nr.DD-3-31.2/20/1267. 

 

Mērķis 

Rentgenogrāfa pakalpojumu nodrošināšana Dundagas novada iedzīvotājiem 

 

Izvērtējums 

Izvērtējot 2021.gada plānotos ieņēmums un izdevumus, kas saistīti ar rentgenogrāfa 

pakalpojuma nodrošināšanu, iesniegumā valdes priekšsēdētāja norāda, ka ieņēmumi no 

pacientu nodevām tiek plānoti EUR 7720  (985 pacienti, saskaņā ar 2020.gada datiem) apmērā, 

valsts finansējums EUR 2 300, izdevumi medicīnas personāla algām, VSAOI, tehnikas 

apkopei, elektroenerģijai, licencei, ugunsdrošībai, apkurei un citiem izdevumiem sastāda EUR 

19400 gadā.  

SIA “Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja A. Vagenmeistere, lūdz, 

pašvaldību 2021.gada budžeta projektā iekļaut dotāciju EUR 9380 (deviņi tūkstoši trīs simti 

astoņdesmit eiro) apmērā, lai spētu nodrošināt rentgenogrāfa pakalpojumus Dundagas novada 

iedzīvotājiem. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.276: 

2021.gada budžeta projektā paredzēt dotāciju EUR EUR 9380 (deviņi tūkstoši trīs simti 

astoņdesmit eiro) apmērā, rentgenogrāfijas pakalpojumu nodrošināšanai SIA “Dundagas 

veselības centrs“, reģ.Nr.51203036041, Dundagas novada iedzīvotājiem. 

Periodam no 01.01.2021.-30.06.2021. EUR 4690 (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit eiro), 

periodam no 01.07.2021.-31.12.2021. EUR 4690 (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit eiro). 

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Dundagas veselības centrs”, sociālais dienests, grāmatvedībai 

Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai 
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10. 

Par dotāciju biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»» 2021. gadā 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas bērnu dienas centra „Mājas”, Reģ.Nr.40008087981, valdes priekšsēdētājas 

D.Siliņas  iesniegums (13.11.2020., Nr.DD-3-26.2/20/1206) par dotācijas piešķiršanu 

centra darbības nodrošināšanai 2021. gadā. 

2. 31.05.2013. līgums Nr. DD-3-13.2/13/103 par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu (bērnu 

ārpusskolas un audzināšanas organizēšana). 

 

Mērķis 

Pārvaldes uzdevuma finansēšana.  

 

Izvērtējums 

    Dundagas bērnu dienas centrs “ Mājas” darbojas jau 16 gadus un 2020. gadā katru darba 

dienu to apmeklē  vidēji 35 bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem. Kopš centrs atrodas jaunajās 

telpās, Dundagas vidusskolā Saules ielā 8, bērnu skaits ir pieaudzis. 

Gada sākumā notika novusa turnīrs zēniem. Ar pašu līdzekļiem tika uzsākts projekts ,,Heli 

Lāksonenas dzeja rakstos un zīmējumos”, kurā centra bērni turpināja iepazīt lībisko dialektu, 

tikai šoreiz Vidzemes izloksnes.  

Pavasara pusē kopā ar Talsu novada fondu tika uzrakstīts projekts ,,Esi MĀJĀS Dundagā!”, 

kurā paredzēta programma, ko vadītu divi brīvprātīgie jaunieši no Eiropas Savienības. Projekts 

ir apstiprināts. Tā īstenošana būs ieguvums gan ,,Māju” bērniem, gan arī visai Dundagas 

kopienai. Diemžēl COVID-19 straujās izplatības un tās ierobežojumu dēļ projekts pārcelts uz 

vēlāku laiku.  

Tāpat pavasarī, gatavojoties nākamā gada LEADER apmācības projektiem, ir izstrādāta 

programma ,,Filcēšana lieliem un maziem”, kurā tiktu iesaistīti gan ,,Māju” bērni, gan jaunās 

māmiņas.  

Novembrī ar pašu līdzekļiem uzsākti divi projekti: gatavošanās izstādei ,,Mana Sirdsdundaga” 

un par godu Dainu Tēva 185. jubilejai tautasdziesmu mācīšanās. Izstādi paredzēts izvietot 

Dundagas bibliotēkas izstāžu zālē.  

Ziemassvētkos bērni gatavos  dāvanas saviem tuviniekiem un centra sadarbības partneriem.  

No 1919 gada 14.oktobra biedrība iesaistīta ESF projektā ,,Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 

nr.7.1.1.0/15/1/001 ,,Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, dodot 

iespēju praktiskās iemaņas darbā ar bērniem iegūt vienai jaunietei no Dundagas. Projekts 

turpinājās arī šajā gadā. No 2020. gada 3. februāra biedrība līdzīgā projektā iesaistījusi vēl vienu 

jaunieti bezdarbnieci no Dundagas novada. Tā kā bērnu skaits jaunajās ,,Māju” telpās ir 

pietiekami liels, turklāt pārsvarā tie ir 1.un 2.klašu skolēni, un kāda no centra darbiniecēm 

braucējus pavada arī uz autobusiem, šo jauniešu palīdzība ir bijusi būtiska. 

Jau sesto gadu jaunās māmiņas kopā ar saviem mazuļiem reizi nedēļā tiekas bērnu dienas 

centrā.  

Lūdzam novada domi atbalstīt bērnu dienas centra darbību arī 2021.gadā, piešķirot darbības un 

attīstības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 15 984,00 eiro apmērā.  

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.277: 

1. Iekļaut 2021.gada budžeta projektā finansējumu EUR 15 984,00  (piecpadsmit 

tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri eiro) apmērā biedrības Dundagas bērnu 

dienas centrs „Mājas” , Reģ.Nr.40008087981, deleģējamo uzdevumu izpildei.  
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Periodam no 01.01.2021.-30.06.2021. EUR 7992 (septiņi tūkstoši deviņi simti 

deviņdesmit divi eiro), periodam no 01.07.2021.-31.12.2021. EUR 7992 (septiņi 

tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi eiro). 

 

2. Līdzekļus par elektroenerģiju, apkuri, komunālajiem pakalpojumiem iekļaut 

Dundagas vidusskolas 2021. gada budžeta projektā. 

 

3. Biedrības vadītājai līdz 2021.gada 1.decembrim iesniegt ATSKAITI par 2021.gadā 

piešķirtā finansējuma izlietojumu (1.Pielikums) 

  
Lēmums nosūtāms: biedrība  „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas”” 

Lēmums nododams izpildei: biedrība  „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””, grāmatvedībai. 

 

 

 

11. 

Par finansējumu 2021. gada budžetā Dundagas senioru apvienībai «Sendienas» 

A.Felts 

Pamats 

1. 2020.gada 16.novembra Dundagas senioru apvienības “Sendienas” vadītājās 

I.Beņislavskas iesniegums Nr.DD-3-26.2/20/588; 

2. Likums “Par pašvaldību budžetiem” 2. pants; 

3. Likums “Par Pašvaldībām” 12. un 15.pants. 

 

Mērķis 

Atbalstīt Dundagas novada seniora apvienības “Sendienas” darbību 2021.gadā. 

 

Izvērtējums 

Dundagas senioru apvienības vadītāja  I.Beņislavska lūdz iekļaut 2021. gada budžeta 

projektā finansējumu EUR 1255 apmērā senioru klubam “Sendienas”. Tāmē vadītāja 

norāda 2021.gadā kluba plānotās aktivitātes un kopējo finansējuma apjomu: 

  

Norises laiks Izlietojuma mērķis Plānotais 

finansēju

ms, EUR 

1.ceturksnis Izdevumi pasākumam Dundagā, ziedi, dāvanas, 

ielūgumi, viesu uzņemšanai 

1255,00 

Transporta pakalpojumi braucienam uz izrādi 

Ventspilī un koncerta apmeklējumam Talsos. 

Sadraudzības klubiņa apmeklējumi Rojā un Puzē. 

2.ceturksnis Izdevumi maija pasākumam Dundagā, ziedi, dāvanas 

un viesu uzņemšanai 

 Transporta pakalpojumi ekskursijai pa Kurzemi. 

Sadraudzības klubiņu apmeklējumi Rojupē, Kolkā 

un Tukumā 

3.ceturksnis Izdevumi septembra pasākumam Dundagā, ziedi, 

dāvanas un viesu uzņemšanai 

Transporta pakalpojumi braucienam uz izrādi 

Ventspilī un koncerta apmeklējumam Rojā. 

Sadraudzības klubiņa apmeklējumi Rojā, Kandavā 

un Talsos. 
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4.ceturksnis Izdevumi decembra pasākumam Dundagā, ziedi, 

dāvanas, viesu uzņemšanai un ziemassvētku paciņām 

pensionāriem, kas sasnieguši 80.gadus 

Transporta pakalpojumi 

 
 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, 

V.Skuja, A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.278: 

1. Iekļaut 2021. gada budžeta projekta tāmē “Pensionāru un invalīdu apvienības” 

(367)  senioru klubam “Sendienas” finansējumu EUR 1255 (viens tūkstotis divi 

simti piecdesmit pieci eiro) apmērā. 

Periodam no 01.01.2021.-30.06.2021. EUR 628 (seši simti divdesmit astoņi 

eiro), periodam no 01.07.2021.-31.12.2021. EUR 627 (seši simti divdesmit 

septiņi eiro). 

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

Lēmums nosūtāms: Dundagas senioru kluba “Sendienas” vadītājai I.Beņislavskai, 

grāmatvedībai 

Lēmums nododams izpildei: “Kultūras pils” direktorei B. Dūdai 

  
 

 

12. 

Par finansējumu 2021. gada budžetā Dundagas invalīdu kopai «Cerība» 

A.Felts 

Pamats 

1.   2020.gada 16.novembra Dundagas invalīdu kopas “Cerība” vadītājās Z.Vēbergas 

iesniegums Nr.DD-3-26.2/20/590.   

2.   Likums “Par pašvaldību budžetiem” 2. pants; 

3.   Likums “Par Pašvaldībām” 12. un 15.pants. 

 

Mērķis 

Atbalstīt Dundagas invalīdu kopas “Cerība” darbību 2021.gadā. 

 

Izvērtējums 

Dundagas invalīdu kopas “Cerība” vadītāja Zeltīte Vēberga, lai spētu īstenot iecerētās 

aktivitātes invalīdu kopas “Cerība” dalībniekiem, lūdz iekļaut 2021. gada budžeta projektā 

finansējumu EUR 892,00 apmērā. Finansējumu paredzēts izlietot  dalībai sporta pasākumos, 

pieredzes apmaiņas braucienos uz pansionātiem un dienas centriem, saskaņā ar plānoto 

izdevumu tāmi (Sporta svētki Pastendē, Lieldienu pasākums, Kuldīgas invalīdu dienas centra 

apmeklējums, VSAC “Kurzeme” Līgo svētku ieskaņas pasākums, Sporta svētki Rojā, Sporta 

svētki Spārē, Vīnogu dārza apmeklējums Tukumā, Liepājas invalīdu un pensionāru rokdarbu 

centra apmeklējums, Ziemassvētku pasākums). 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.279: 
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1. Iekļaut 2021. gadā budžeta projekta tāmē  “Pensionāru un invalīdu apvienības” (367)  

Dundagas invalīdu kopai “Cerība” finansējumu EUR 892,00 (astoņi simti deviņdesmit 

divi eiro un 00 centi) apmērā.  

Periodam no 01.01.2021.-30.06.2021. EUR 446 (četri simti četrdesmit seši eiro), 

periodam no 01.07.2021.-31.12.2021. 446 (četri simti četrdesmit seši eiro). 

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

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas invalīdu kopas “Cerība”  vadītājai Z.Vēbergai, grāmatvedībai un 

iestādes “Kultūras pils” vadītājai 

Lēmums nododams izpildei: “Kultūras pils” direktore B. Dūdai 

 

 

13. 

Par finansējumu 2021. gada budžetā Kolkas senioru apvienībai «Sarma» 

A.Felts 

Pamats 

1. 2020.gada 23.novembra Kolkas pensionāru apvienībai “Sarma” vadītājās B.Oses 

iesniegums Nr.DD-3-26.2/20/596; 

2. Likums “Par pašvaldību budžetiem” 2. pants; 

3. Likums “Par Pašvaldībām” 12. un 15.pants. 

 

Mērķis 

Atbalstīt Kolkas pensionāru apvienībai “Sarma” darbību 2021.gadā. 

 

Izvērtējums 

Kolkas pensionāru apvienības “Sarma” vadītāja  B.Ose lūdz iekļaut 2021. gada budžeta projektā 

finansējumu EUR 1100 apmērā pensionāru apvienības darbības nodrošināšanai. Iesniegumā  

vadītāja norāda plānotās aktivitātes 2021.gadā - sadraudzības klubiņu apmeklējumi 

Valdemārpilī, Dundagā, Rojā, Lubē, Talsos, Vandzenē, Kandavā un Laucienē, dalība piejūras 

senioru festivālā “Pie jūras dzīve mana” Jūrmalā, Latvijas pensionāru federācijas valdes sēdes 

apmeklējums, ekskursija, senioru pasākums – balle Kolkā. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.280: 

1. Iekļaut 2021. gada budžeta projekta tāmē “Pensionāru un invalīdu apvienības” (367)  

senioru apvienībai “Sarma” finansējumu EUR 1100 (viens tūkstotis viens simts eiro) 

apmērā. 

Periodam no 01.01.2021.-30.06.2021. EUR 550 (pieci simti piecdesmit eiro), periodam 

no 01.07.2021.-31.12.2021. EUR 550 (pieci simti piecdesmit). 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot “Kultūras pils” direktorei B.Dūdai. 

Lēmums nosūtāms: Dundagas senioru apvienības “Sarmas” vadītājai B.Osei, grāmatvedībai 

Lēmums nododams izpildei: “Kultūras pils” direktorei B. Dūdai 
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14. 

Par atbalstu Dundagas novada skolēnu radošajām izpausmēm 2021. gadā 

A.Felts 

Pamats 

1. Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” valdes priekšsēdētāja Jāņa Letinska 

iesniegums, reģistrēts 24.11.2020. Nr. DD-3-31.2/20/1247 

2. Likums “Par pašvaldību budžetiem” 2. pants; 

3. Likums “Par Pašvaldībām” 12. un 15.panta 5.punkts. 

 

 

MĒRĶIS 

Stiprināt skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas 

aktivitātes. 

 

IZVĒRTĒJUMS 

Iesniegumā nodibinājuma “Zinātnes un inovācijas parks” valdes priekšsēdētājs Jānis 

Letinskis lūdz 2021.gadā Dundagas novada pašvaldību kļūt par sadarbības partneri, finansiāli 

ar līdzfinansējumu, atbalstot projektu “Mana zeme skaistā” un veicinot skolēnu iesaistīšanos 

radošās aktivitātēs.  

Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” īsteno projektu “Latvijas skolu jaunatnes 

fotokonkurss” Mana zeme skaistā””. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē 

piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām 

atbilstošas radošās aktivitātes. 

Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. - 12. klasei, kuri tiks iesaistīti konkursa aktivitātēs, 

projekta darba grupai sadarbojoties ar Latvijas novadu un pilsētu pedagogiem. 

Projekta būtiskākā aktivitāte ir fotokonkurss, kura ietvaros skolēni aicināti uzņemt Latviju 

raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un foto aparātus. Konkursa darbu 

iesniegšana notiks projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem ir iespēja 

ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem ir iespēja 

nobalsot par labākajiem attēliem. 

Skolēnu labākie darbi tiks izgatavoti, kā foto gleznas un izstādīti izstādēs, lai demonstrētu plašai 

sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ienesot 

valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem mācību iestādēs. 

Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu realizēšanu projekta ietvaros – skolēnu 

iesaistīšanu konkursā, konkursa administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu 

nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa publicitāti. 

Konkursa trīs kārtās no Dundagas novada izglītības iestādēm ir iesūtīti 57 skolēnu darbi (47 no 

Dundagas vidusskolas un 10 Kolkas pamatskolas). 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.281: 

1. Paredzēt 2021.gada budžeta projektā finansējumu EUR 150,00 (viens simts 

piecdesmit eiro) apmērā nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju parks”, Reģ.Nr. 

40008191808. 

2. Līdz 2021.gada 1.decembrim nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” valdes 

priekšsēdētājam Jānim Letinskim iesniegt ATSKAITI par 2021.gadā piešķirtā 

finansējuma izlietojumu (1.Pielikums) 

 

https://manazemeskaista.lv/
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Lēmums nosūtāms: grāmatvedībai, nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” valdes 

priekšsēdētājam Jānim Letinskim 

 

 

 

15. 

Par finansiālu atbalstu biedrībai «Dundangas sendienas» 2021. gadā 

A.Felts 

Pamats 

1. Biedrības “Dundangas sendienas” priekšsēdētājas G.Lapiņas iesniegums 25.11.2020., 

Nr.DD-3-26.2/20/607 ; 

2. Likums “Par pašvaldību budžetiem” 2. pants; 

3. Likums “Par Pašvaldībām” 12. un 15.panta 5.punkts. 

 

Mērķis 

Atbalsts biedrībai  pasākuma  “Dārza svētki “Ievlejām 40””  ieceres realizēšanai .   

 

Izvērtējums 

Iesniegumā  biedrības “Dundangas sendienas” priekšsēdētāja G.Lapiņa lūdz Dundagas novada 

pašvaldību, 2021.gadā piešķirt finansējumu un  atbalstīt “Dārza svētki “Ievlejām 40””  ieceres 

realizēšanu.  Pasākuma realizēšanai nepieciešams EUR 1015 liels finansējums. Pasākums 

iecerēts realizēt 2021.gada jūnijā. Pasākuma tāmē norādīts, ka finansējums tiks izlietots 

nolikuma konkursa izstrādei, pasākuma vadītāju atlīdzībai, muzikālajam noformējumam, zīmes 

“Ievlejas” izgatavošanai un uzstādīšanai, teatralizētam uzvedumam, erudīcijas konkursam. 

 
Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.282: 

2021.gada Dundagas pašvaldības Saimnieciskā dienesta budžetā iekļaut 150 (viens simts 

piecdesmit) eiro zīmes “Ievlejas” izgatavošanai. 

 

Lēmums nosūtāms: grāmatvedībai, biedrības “Dundangas sendienas” priekšsēdētājai 

G.Lapiņai 

 

 

16. 

Par finansiālu atbalstu nodibinājumam «Fonds Sibīrijas bērni» 2021. gadā 

A.Felts 

Pamats 

1. Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles, režisores Dzintras Gekas - 

Vaskas iesniegums, reģistrēts 10.09.2020. Nr.DD-3-31.2/20/931 

2. Likums “Par pašvaldību budžetiem” 2. pants; 

3. Likums “Par Pašvaldībām” 12. un 15.panta 5.punkts. 

 

MĒRĶIS 

Finansiāli atbalstīt nodibinājumu “Fonds Sibīrijas bērni” 2021.gadā 

 

IZVĒRTĒJUMS 

Iesniegumā Dundagas novada pašvaldībai nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekle, 

režisore Dzintra Geka - Vaskas lūdz 2021.gadā pašvaldības budžetā paredzēt atbalstu - 

līdzfinansējumu projektiem – konferencei, koncertam, bērnu zīmējumu un sacerējumu 
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konkursam, filmas “Tālā zeme Sibīrija” nākamo sēriju montāžai un iespējamai ekspedīcijai uz 

Krasnojarskas, Omskas apgabaliem 2021.gada vasarā.  

Fonds “Sibīrijas bērni” apņemas visos reklāmas materiālos minēt Dundagas novada domes 

atbalstu. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.283: 

1. Paredzēt 2021.gada budžeta projektā finansējumu EUR 200,00 (divi simti eiro) apmērā 

nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni”, Reģ.Nr.40008057169. 

2. Līdz 2021.gada 1.decembrim nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes loceklei, 

režisorei Dzintrai Gekai - Vaskai iesniegt ATSKAITI par piešķirtā finansējuma 

izlietojumu (1.Pielikums) 

 

Lēmums nosūtāms: grāmatvedībai, nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes loceklei, 

režisorei Dzintrai Gekai - Vaskai. 

 

 

17. 

Par kultūras pasākumu plāniem 2021.gadam 

A.Felts 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta, 5.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”.  

Iestāžu un struktūrvienību Dundagas Kultūras pils, Kolkas Tautas nama, Lībiešu saieta nama, 

Brīvā laika pavadīšanas centra un Kubalu skolas – muzeja vadītāji ir sagatavojuši 2021. gada 

kultūras pasākumu plānu projektus (pielikumā). 2021. 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.  

Plānotā pasākuma norise un pasākuma datums ir atkarīgs no Covid-19 izplatības situāciju 

Latvijā. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.284: 

1. Apstiprināt Dundagas Kultūras pils kultūras pasākuma plānu 2021.gadam par kopējo 

summu EUR 37 121 (periods no 01.01.2021.-30.06.2021. EUR 11 290; 01.07.2021.-

31.12.2021. EUR 25 831). 
2. Apstiprināt Kolkas Tautas nama kultūras pasākuma plānu 2021.gadam par kopējo 

summu EUR 21 117 (periods no 01.01.2021.-30.06.2021. EUR 6 287; 01.07.2021.-

31.12.2021. EUR 14 830). 
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3. Apstiprināt Brīvā laika pavadīšanas centra pasākuma plānu 2021.gadam par kopējo 

summu EUR 3265 (periods no 01.01.2021.-30.06.2021. EUR 1611; 01.07.2021.-31.12.2021. 

EUR 1654). 

4. Apstiprināt Kubalu skola - muzejs pasākuma plānu 2021.gadam par kopējo summu 
EUR 415 (periods no 01.01.2021.-30.06.2021. EUR 261; 01.07.2021.-31.12.2021. EUR 154). 

5. Apstiprināt “Lībiešu saieta nams”  pasākuma plānu 2021.gadam par kopējo summu  
6. EUR 3 853 (periods no 01.01.2021.-30.06.2021. EUR 1418; 01.07.2021.-31.12.2021. EUR 

2435). 

 

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils direktorei B.Dūdai; Kolkas pagasta pārvaldes 

vadītājam A.Pinkenam 

 

 

 

18. 

Par Dundagas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem 

Ziņo I.Ralle; A.Felts 

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 17.12.2020. 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 5 183 890  izdevumus EUR 5 879 599 un finansēšanas plānu EUR 695 709 

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

aizņēmumiem 2020.gadam  (Pielikums Nr.2). 

 

Grozījumi budžeta ieņēmumu daļā  

 
1. Nekustamā īpašuma nodoklis  50 500 €; 

2. Ieņēmumi par nomu un īri 2200 €; 

3. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas 11 200 €; 

 

Grozījumi budžeta izdevumu daļā 

 
4. Grozījumi iestāžu un struktūrvienību budžetu izdevumu daļā: 

• Izdevumu palielinājums, saskaņā ar 26.11.2020. Dundagas novada domes lēmumu Nr.247 

(par dotāciju SIA “Dundagas veselības centrs” ) 19012 €; 

• Izdevumu palielinājums, saskaņā ar 26.11.2020. Dundagas novada domes lēmumu Nr.268 

(par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra” pamatkapitāla palielināšanu 

) 52 993,04 €; 

 
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 



21 

 

galvojumiem, ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda 

uzskaites klasifikācijai.   

Uz 17.12.2020.  pēc budžeta grozījumiem plānotais budžeta līdzekļu atlikums sastāda 

EUR 87 719. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja,  

G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – 1 (A.Grīvāne)  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.285: 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2020.gada 17.decembra saistošos noteikumus Nr.13 “Par 

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

pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 

 

 

 

19.  
Par  Dundagas novada  Attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa 

pagarināšanu 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta pirmā un trešā daļa 

2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8.pants 

3. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts 

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikums 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada attīstības plānošanu 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam ir apstiprināta 2014.gada 26.jūnijā 

ar Dundagas novada domes lēmumu Nr.163 (protokola Nr.9.). 

Likums “Par pašvaldībām” 14.panta otrajā daļā nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.pantā ir dota definīcija attīstības programmai, kur 

teikts, ka tas ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja 

termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto 

ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. panta pirmā daļa 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. 

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8.pantā noteikto, vidēja termiņa plānošanas 

dokumenti ir termiņā līdz septiņiem gadiem. 

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumam, Dundagas pagasts 

un Kolkas novads pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām iekļaujas Talsu novadā, tāpēc nebūtu 

racionāli Dundagas novadam izstrādāt jaunu attīstības programmu. 
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Dundagas novada dome 2020.gada 22.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.235 “Par Talsu novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2027.gadam, Talsu novada Attīstības programmas 

2021.-2027.gadam un Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi” 

(protokols Nr.14., 18.p.). 

 

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apstākļus, un, lai līdz Talsu novada attīstības programmas spēkā 

stāšanās un īstenošanas uzsākšanas brīdim nebūtu situācija, ka nav spēkā esoša attīstības 

programma, nepieciešams pagarināt spēkā esošās Dundagas novada Attīstības programmas 

2014.-2020. darbības termiņu līdz jaunā novada attīstības programmas   spēkā stāšanās brīdim, 

kad tiks uzsākta tā īstenošana. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.286: 

Pagarināt Dundagas novada Dundagas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

darbības termiņu līdz brīdim, kad stāsies spēkā un tiks uzsākta citas attīstības programmas 

īstenošana Dundagas un Kolkas pagastu administratīvajā teritorijā. 

 

Lēmums nosūtāms: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai. 

 

20. 

Par neapbūvētas zemes un degradēto teritoriju pārvaldību 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1. Zemes pārvaldības likuma (2014) 14. panta otrā un trešā daļa. 

2. Valsts kontroles piektā revīzijas departamenta ziņojums Par revīziju Nr.2.4.1-32/2019. 

 

Mērķis 

Izstrādāt pašvaldības valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas 

izmantošanas iespēju izvērtējumu. 

 

Izvērtējums 

Zemes pārvaldības likuma 14. panta otrā daļa nosaka, vietējā pašvaldība izstrādā un ar 

domes lēmumu apstiprina tās īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās 

teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu. Savukārt, tā paša panta trešā daļa nosaka, ka 

neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumā ietver: 

1) zemes pašreizējās izmantošanas vērtējumu; 

2) zemes turpmākās izmantošanas iespēju vērtējumu, ievērojot teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentos noteikto teritorijas izmantošanu; 

3) vērtējumu par investīcijām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu iespējami labāku zemes 

izmantošanas veidu; 

4) vērtējumu par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai atsavināt; 

5) prognozētos ienākumus no zemes izmantošanas un atskaitījumus pašvaldības vai 

valsts budžetā par kapitāla izmantošanu; 

6) citu informāciju par attiecīgās zemes izmantošanu. 

Valsts kontroles piektā revīzijas departamenta ziņojumā Par revīziju Nr.2.4.1-32/2019 ir 

norādījusi, ka revīzijas laikā izvērtējot atbilstības jautājumu par pašvaldības rīcību 2019. gadā 
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ar nekustamiem īpašumiem, tos atsavinot un iznomājot ir konstatēts, ka Dundagas novada 

pašvaldībai nav izstrādāts un ar domes lēmumu apstiprināts tās īpašumā un valdījumā esošās 

neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējums, kurā ietverts 

vērtējums par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai atsavināt. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.287: 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo neapbūvēto 

zemju un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu, pielikums. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

21. 

Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

A.Felts 

Pamats 

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

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

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 4.punkts. 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2020.gada 16.novembrī saņemts rakstisks iesniegums 

(pašvaldības reģ. Nr. DD-3-26.2/20/589) no (Vārds, uzvārds) (turpmāk – Iesniedzēja). 

Iesniegumā lūgts anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) /personas kods/ deklarēto dzīvesvietu 

adresē: Andreja Upīša iela 2, dz.3, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas pirmo vai otro punktu.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, ka ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 

1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja 

vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas 

ziņas; 

2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētājā dzīvesvietā. 

Iesniedzēja mutiski vēl papildus paskaidrojusi, ka minētā persona dzīvesvietu viņai piederošajā 

īpašumā deklarējusi nelikumīgi un nav viņai personīgi pazīstama. 

 

2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu pašvaldībai ir 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, savukārt, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta otro 

daļu, kas nosaka ka, ja iestādei rodas pamatotas šaubas, ka persona, deklarējot dzīvesvietu, ir 

sniegusi nepatiesas ziņas, tā  uzaicina dzīvesvietas deklarētāju iesniegt dokumentus, kas 

apliecina attiecīgo ziņu patiesumu, vai pieprasa ziņas no attiecīgā nekustamā īpašnieka vai 

turētāja. 

 

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 
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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 Andreja Upīša iela 

2, dz.3, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Zemesgrāmatu apliecības ieraksts 

apstiprina, ka minētā nekustamā īpašuma īpašumtiesības ierakstītas zemesgrāmatā uz 

Iesniedzējas vārda; 

3.2. Iedzīvotāju reģistra datiem par personu un konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) /personas kods/ 

dzīvesvietu adresē Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Andreja Upīša iela 2, dz.3 

deklarējis 2020.gada 29.septembrī. Persona dzīvesvietu deklarējusi elektroniski, izmantojot 

speciālo tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv un, kā tiesisko pamatu norādījis vienošanās 

ar īpašnieku. Tiek konstatēts, ka pie ieraksta minēts nevis īpašnieces vārds un uzvārds 

(Iesniedzējas), bet gan minētajā adresē - mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārds un uzvārds, 

cita starpā, personas vārds minēts nepareizs. 

3.3. personas, dzīvojošas minētajā adresē - mājsaimniecībā (Iesniedzējas radinieks), kurš 

paskaidroja, ka informāciju par to, ka mājsaimniecībā palielinājies deklarēto personu skaits 

ieguvis no SIA “Ziemeļkurzeme”. Šo faktu darījis zināmu Iesniedzējai, kura, savukārt, 

izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas” 

pārbaudījusi saņemto informāciju. Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas apstiprināja faktu, ka 

viņai nepazīstama persona (Vārds, uzvārds) /personas kods/, bez Iesniedzējas atļaujas 

deklarējis dzīvesvietu viņai piederošajā īpašumā.  

 

4. Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otro 

daļu, secināms, ka administratīvā akta izdošanai personas viedokļa un argumentu 

noskaidrošana nav nepieciešama, jo ir konstatēti visi nepieciešamie apstākļi deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanai. 

Tomēr, tā kā pašvaldības iestādei ir radušās pamatotas šaubas par sniegto ziņu 

patiesumu, tiek uzskatīts, ka ir nepieciešamība pēc papildus dokumentu iesniegšanas, lai 

izvērtētu vai ir pamats anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu. Saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2020.gada 23.novembrī 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 (vienošanās ar īpašnieku 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. 

 

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, kā arī nav sazinājies ar pašvaldību, kas vēlreiz 

apstiprina faktu, ka persona deklarētajā dzīvesvietas adresē nav sasniedzama; 

2) iesniedzot dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu, norādījis, kāds tiesiskais pamats personai ir 

dzīvot norādītajā adresē - norādījis Vienošanās ar īpašnieku, taču personas vārdu, kuru 

norādījis, nav minētā īpašuma īpašnieks, cita starpā, vārds minēts kļūdaini 

3) sniedzis nepatiesas ziņas - ar Iesniedzēju nav noslēgta nekāda savstarpējā vienošanās; 

4) deklarējot dzīvesvietu un sniedzot nepatiesas ziņas nav sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma pirmajā pantā noteiktais likuma mērķis – […], “lai ikviena persona būtu sasniedzama 

tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”. 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktam, kas nosaka, ka “iestāde personas 

deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā 

esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”. Savukārt, šo 

noteikumu 4.punkts nosaka, ka “ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, iestāde konstatē, 

ka deklarācijas iesniegšanas laikā personai nebija deklarācijā norādītā tiesiskā 

pamata apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar 

deklarācijas iesniegšanas datumu”.  

 

Ņemot vērā visus konstatētos lietas apstākļus, tiek secināts, ka persona  deklarējot 

dzīvesvietu ir sniegusi nepatiesas ziņas un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds 

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

1)punktā: „ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja dzīvesvietas deklarētājs vai viņa 

likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarotā 

persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas”. 

 

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

punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2.punktu un 4.punktu, 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.288: 

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

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Andreja Upīša iela 2, dz.3, LV-3270 ar 

deklarācijas iesniegšanas datumu – 2020.gada 29.septembri. 

 

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 

 

 

22. 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Ziņo I.Bekmane; A.Felts 

22.1. Pamats 

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

jautājumu risināšanā” 4., 5.1. punkts. 

2. Dundagas novada domes 26.09.2019. sēdes lēmuma Nr.229 “Par Dundagas novada 

pašvaldības ēkas Bānīša iela-4, Dundaga, Dundagas novads, tālāku izmantošanu”.  

3. (Vārds, uzvārds) 02.12.2020. iesniegums. 
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Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

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

personas kods xxxxx (turpmāk – persona) 02.12.2020. iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 

02.12.2020. ar Nr. DD-3-26.2/20/624, kurā persona lūdz pagarināt īres tiesību līgumu 

pašvaldības dzīvojamā telpā, kas atrodas Bānīša ielā 4, Dundagā, Dundagas pagastā, 

Dundagas novadā.   

Pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums “Bānīša iela 4” kadastra Nr.8850 

020 0202, kura sastāvā ir būve ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0202 001 ar adresi Bānīša 

iela 4, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads.      

Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.09.2019. sēdes lēmuma Nr.229 “Par Dundagas 

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

punktu ir nolemts nodrošināt 1905.gada ielas 4, Dundagā īrniekiem dzīvokļus Bānīša ielā 4, 

Dundagā.  

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

risināšanā” (turpmāk - noteikumi Nr.4) 5.1.punkts nosaka, ka palīdzību dzīvokļu jautājuma 

risināšanā tiesīgas saņemt personas virs darbaspējas vecuma. Saskaņā ar pašvaldības sociālā 

dienesta sniegto informāciju, persona ir virs darbspējas vecuma. 

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

pašvaldības dome. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.289: 

1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

2. Slēgt līgumu par īres tiesībām nekustamā īpašuma “Bānīša iela 4” kadastra Nr.8850 020 

0202  būves ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0202 001 telpā Nr.33 (telpas Nr. būves 

kadastrālās uzmērīšanas lietā) un pie tās piederošajām dzīvojamām telpām kopīgai 

lietošanai, ar adresi Bānīša iela 4, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, ar 

(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx uz laiku līdz 31.12.2023. 

 

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 

 

 

22.2. Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4., 5.1. punkts. 

2. Dundagas novada domes 26.09.2019. sēdes lēmuma Nr.229 “Par Dundagas novada 

pašvaldības ēkas Bānīša iela-4, Dundaga, Dundagas novads, tālāku izmantošanu”.  

3. (Vārds, uzvārds) 02.12.2020. iesniegums. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  
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Izvērtējums 

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

personas kods xxxxx (turpmāk – persona) 02.12.2020. iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 

02.12.2020. ar Nr. DD-3-26.2/20/623, (turpmāk – iesniegums) kurā persona lūdz pagarināt 

īres tiesību līgumu pašvaldības dzīvojamā telpā, kas atrodas Bānīša ielā 4, Dundagā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

Pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums “Bānīša iela 4” kadastra Nr.8850 

020 0202, kura sastāvā ir būve ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0202 001 ar adresi Bānīša 

iela 4, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads.      

Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.09.2019. sēdes lēmuma Nr.229 “Par Dundagas 

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

punktu ir nolemts nodrošināt 1905.gada ielas 4, Dundagā īrniekiem dzīvokļus Bānīša ielā 4, 

Dundagā.  

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

risināšanā” (turpmāk - noteikumi Nr.4) 5.1.punkts nosaka, ka palīdzību dzīvokļu jautājuma 

risināšanā tiesīgas saņemt personas virs darbaspējas vecuma. Saskaņā ar pašvaldības sociālā 

dienesta sniegto informāciju, persona ir virs darbspējas vecuma. 

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

pašvaldības dome. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.290: 

1) Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

2) Slēgt līgumu par īres tiesībām nekustamā īpašuma “Bānīša iela 4” kadastra Nr.8850 020 

0202  būves ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0202 001 telpā Nr.32 (telpas Nr. būves 

kadastrālās uzmērīšanas lietā) un pie tās piederošajām dzīvojamām telpām kopīgai 

lietošanai, ar adresi Bānīša iela 4, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, ar 

(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx uz laiku līdz 31.12.2023. 

 

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 

 

 

 

22.3. Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4., 5.1. punkts. 

2. Dundagas novada domes 26.09.2019. sēdes lēmuma Nr.229 “Par Dundagas novada 

pašvaldības ēkas Bānīša iela-4, Dundaga, Dundagas novads, tālāku izmantošanu”.  

3. (Vārds, uzvārds) 02.12.2020. iesniegums. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

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

personas kods xxxxx (turpmāk – persona) 02.12.2020. iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 

02.12.2020. ar Nr. DD-3-26.2/20/622, (turpmāk – iesniegums) kurā persona lūdz pagarināt 

īres tiesību līgumu pašvaldības dzīvojamā telpā, kas atrodas Bānīša ielā 4, Dundagā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā.   

Pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums “Bānīša iela 4” kadastra Nr.8850 

020 0202, kura sastāvā ir būve ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0202 001 ar adresi Bānīša 

iela 4, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads.      

Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.09.2019. sēdes lēmuma Nr.229 “Par Dundagas 

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

punktu ir nolemts nodrošināt 1905.gada ielas 4, Dundagā īrniekiem dzīvokļus Bānīša ielā 4, 

Dundagā.  

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

risināšanā” (turpmāk - noteikumi Nr.4) 5.1.punkts nosaka, ka palīdzību dzīvokļu jautājuma 

risināšanā tiesīgas saņemt personas virs darbaspējas vecuma. Saskaņā ar pašvaldības sociālā 

dienesta sniegto informāciju, persona ir virs darbspējas vecuma. 

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

pašvaldības dome. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, U.Sila, J.Mauriņš, V.Skuja, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.291: 

1) Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds), personas kods: xxxxx. 

2) Slēgt līgumu par īres tiesībām nekustamā īpašuma “Bānīša iela 4” kadastra Nr.8850 020 

0202  būves ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0202 001 ar adresi Bānīša iela 4, 

Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads dzīvojamo uz telpu Nr.31 (telpas Nr. 

būves kadastrālās uzmērīšanas lietā) un pie tās piederošajām dzīvojamām telpām 

kopīgai lietošanai, ar (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx uz laiku līdz 31.12.2023. 

 

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 Kubalu skolas –muzeja krājuma komisijas sastāvu 

Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts 

Pamats 

1. I.Brusbārža 30.11.2020. iesniegums 

2. D.Vidiņas 15.12.2020. iesniegums 

 

Izvērtējums 

Lai varētu veikt darbu ar muzeja krājumu atbilstoši likumā noteiktajām normām, 22.06.2018. 

ar domes lēmumu Nr.148, Kubalu skolas-muzeja krājuma komisijas sastāvā tika apstiprināta 

Dārta Vidiņa- Kubalu skolas-muzeja vadītāja un Imants Brusbārdis- vēstures skolotājs, kā arī 

Ona Kaudze- Talsu novada muzeja krājuma glabātāja. 
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Dundagas novada pašvaldībā 30.11.2020. ir saņemts Imanta Brusbārža iesniegums (reģ.Nr.DD-

3-26.2/20/616) par atbrīvošanu no darba komisijā, kā arī 15.12.2020. Dārtas Vidiņas 

iesniegums (reģ.Nr.DD-3-26.2/20/641) par atbrīvošanu no darba komisijā. 

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.292: 

    Atbrīvot no darba Kubalu skolas-muzeja krājuma komisijā Dārtu Vidiņu un Imantu 

Brusbārdi 

 

 

Lēmums nododams izpildei: CA administrācijai, grāmatvedībai 
 

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.00 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 18.12.2020. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 18.12.2020. 
 

 


