LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
2020.gada 27. februārī

Nr.4.

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta plkst. 10.00
Sēdē piedalās 7 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Gunārs Kristiņš,
Regīna Rūmniece, Andra Grīvāne, Tamāra Kaudze
Nepiedalās: Madars Burnevics – darba dēļ, Vilnis Skuja- iemesls nav paziņots
Administrācijas darbinieki: Linda Pavlovska-Dišlere, Iveta Bekmane, Jānis Langzams,
Maruta Blūma, Aldis Pinkens, Ilze Pirvite
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu darba kārtību:
1. Izpilddirektores p.i. ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par automašīnas iegādi Dundagas pagasta izglītības iestāžu vajadzībām.
3. Par traktora piekabes pārdošanu.
4. Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta " Pašvaldības autoceļa “Kubele – Stirniņi”
posma no 3,50 līdz 4,73 km pārbūve”.
5. Par Dundagas novada pašvaldības 2019. gada budžeta izpildi.
6. Par automašīnas iegādi Dundagas pašvaldības vajadzībām.
7. Par nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, pārņemšanu pašvaldības
īpašumā.
8. Par nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620070239 piekritību.
11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620070254 piekritību.
12. Par Attīstības programmas rīcību plāna un investīciju plāna aktualizāciju.
13. Par projektu konkursu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2020.gadā.
14. Par izslēgšanu no palīdzības sniegšanas reģistra.
15. Par grozījumiem Dundagas vidusskolas nolikumā.
16. Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kultūras pils” struktūrvienības “Kubalu skola muzejs” atkārtotai akreditācijai nepieciešamo muzeja darbības un attīstības dokumentu
apstiprināšana.
17. Par Vienošanās apstiprināšanu.
18. Par tiesas sprieduma lietā Nr. C69361719 izpildes apstiprināšanu.
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19. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības
zemi veikto darījumu tiesiskuma
uzraudzīšanas komisijas sastāvā.
20. Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā.
21. Par grozījumiem novada Vēlēšanu komisijas sastāvā.
22. Par deleģēšanas līgumu ar Līvu (lībiešu) savienību “LĪVOD ĪT” 2020.gadā.
23. Par atbalstu projektam “Vācu (barona) kapu sakopšana”
Dažādi jautājumi
1.
Izpilddirektores p.i. ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
Ziņojums netiek sniegts.
2.
Par automašīnas iegādi Dundagas pagasta izglītības iestāžu vajadzībām
A.Felts
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts.
Mērķis
Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādes – Dundagas vidusskola, nodrošināšana ar
dienesta transporta līdzekli.
Izvērtējums
Vidusskolas vajadzībām 2016.gadā tika iegādāta automašīna Dacia Lodgy FB 3555
operatīvajā līzingā uz trīs gadiem. Spēkā esošā līzinga termiņš beidzās 2019.gada 25. decembrī.
A/m Dacia Lodgy FB 3555 atpakaļpirkuma summa ir EUR 5184,00., atļautais nobraukums
100 000 km nav pārsniegts. Līzinga maksājums mēnesī par automašīnu mēnesī ir EUR 280,21.
23.01.2020. Dundagas novada dome pieņēma lēmumu Nr.10 “Par automašīnas iegādi
Dundagas pašvaldības vajadzībām”, kur 2.p. bija dots uzdevums Iepirkumu komisijai
organizēt 7- vietīga minivena iegādi.
Izvērtējot pašvaldības izglītības iestāžu vajadzības nodrošināšanai ar transportu, un lai
atslogotu autobusa Mercedes-Sprinter noslogojumu (šofera darbs, autobusa nobraukums)
nelielam skaitam pasažieru līdz 9 sēdvietām, piemērots būtu mikroautobuss 9 vietām un
dažādu kravu pārvadāšanai.
Priekšlikums:
1) neiegādāties sākotnēji iecerēto 7- vietīgu minivenu;
2)
iegādāties jaunu (Md-vidējā daudzfunkciju automašīnu), kura pilnībā nodrošina
vidusskolas vajadzības – 9-vietīgs mikroautobuss, nepārsniedzot ikmēneša maksājumu summu
EUR 490,00 mēnesī, sākotnējo iemaksu 4300,00 EUR un automašīnas vērtību 28500,00 EUR;
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.26:
1) Atcelt Dundagas novada domes 23.01.2020. lēmuma Nr.10 “Par automašīnas iegādi
Dundagas pašvaldības vajadzībām” 2.p. par 7-vietīga minivena iegādi.
2) Iepirkuma komisijai organizēt automašīnas iepirkuma dokumentāciju un izsludināt
automašīnas iepirkumu – 9-vietīgu mikroautobusu (Md-vidējā daudzfunkciju) līdz EUR
28500,00 vērtībā operatīvajā līzingā uz 5 gadiem, veicot cenu aptauju.
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3) Pie 2020.gada budžeta precizēšanas iekļaut EUR 7 240.00, (operatīvā līzinga maksājums
no 01.07.2020. EUR 490.00 mēnesī un EUR 4300.00 sākotnējo iemaksu par jauno
automašīnu) vidusskolas budžetā.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro.

3.
Par traktora piekabes pārdošanu
A.Felts
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 2020.gada
budžetu.
Mērķis
Pašvaldības kustamo īpašumu lietderīga izmantošana.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībai pieder traktora piekabe 2PTS 4 ar reģistrācijas numuru
P1472LK. Piekabi lietoja Mazirbes skola, bet pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām šāda
piekabe nav vajadzīga funkciju pildīšanai. SIA “A3Eksperts” ir veikusi piekabes novērtēšanu
un sagatavots akts NR. AA02-2020-02, nosakot piekabes faktisko vērtību EUR 200.00
(iekļaujot PVN).Ir priekšlikums pārdot piekabi izsolē, nosakot izsoles sākumcenu EUR 200.00
EUR.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.27:
Pārdot mutiskā izsolē traktora piekabi 2PTS 4, reģ. nr. P1472LK, rūpnīcas numurs 22*21944,
nosakot izsoles sākumcenu EUR 200.00 ( iekļaujot PVN)
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam
atsavināšanas un iznomāšanas komisijai

A.Kojro, Privatizācijas,

4.
Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta " Pašvaldības autoceļa “Kubele – Stirniņi”
posma no 3,50 līdz 4,73 km pārbūve”
A.Felts
Pamats
1. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
(turpmāk Dienests) 24.01.2020. lēmums Nr.08.3-11/20/43-e par projekta iesnieguma
Nr. 19-08-A00702-000101 apstiprināšanu;
2. Likuma „Par pašvaldībām” 12., 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 21. panta pirmā daļa,
likums „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmā daļa, 22.prim panta pirmā daļa,
likums “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta 1.punkts; MK noteikumi Nr.475
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā”.
3. Dundagas novada attīstības programma.
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4. Dundagas novada domes 28.11.2019.
sēdes lēmums Nr.342 “Par projekta
iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”_ “Kubele – Stirniņi”
Mērķis
Projekta Nr.19-08-A00702-000101 " Pašvaldības autoceļa “Kubele - Stirniņi” posma no 3,50
km līdz 4,73 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā” īstenošana
Izvērtējums
2019.gada 28.novembrī Dundagas novada dome pieņēma lēmumu nr.342, par dalību Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”, kas dotu iespēju pašvaldības grants ceļa “Kubele – Stirniņi 1,313
km posma pārbūvei.
2020.gada 24.janvārī LAD pieņēma lēmumu Nr.08.3-11/20/43-e, par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.
Projekta izmaksu tāmē iekļautas izdevumu pozīcijas - autoceļa pārbūve un būvuzraudzība.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 100 441,50 (autoceļa “Kubele – Stirniņi” Dundagas
pagastā pārbūve EUR 97 288,84, būvprojekta izstrāde EUR 3152,66) attiecināmās izmaksas
ir EUR 97 901,65 (autoceļa “Kubele – Stirniņi” Dundagas pagastā pārbūve EUR 97 288,84,
būvprojekta izstrāde EUR 612,81), publiskais finansējums ir EUR 88 111,49, 90 % no
attiecināmo izmaksu summas (autoceļa “Kubele – Stirniņi” Dundagas pagastā pārbūve EUR
87 559,96, būvprojekta izstrāde EUR 551,53).
Projekta īstenošanu jāveic līdz 2022.gada 23.janvārim.
Pašvaldībai kopējās izmaksas, kas attiecināmas uz visa projekta „Pašvaldības autoceļa “Kubele
- Stirniņi” posma no 3,50 km līdz 4,73 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā”
īstenošanu sastāda EUR 104 071,90 (projektēšana EUR 3 152,66 SIA “Projekts EAE”,
autoceļa pārbūve EUR 97 289,24 SIA “Talsu meliorators”, būvuzraudzība EUR 3 630,00 IK
“AG & CO”).
LAD priekšfinansējums (20 % no publiskā finansējuma) EUR 17 622,30, pašvaldības
līdzfinansējums EUR 3 152,66, plānotais aizņēmums EUR 83 296,94.
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 83 297 (astoņdesmit trīs
tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi eiro) apmērā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.28:
1. Uzdot Dundagas novada domes priekšsēdētājam domes vārdā ņemt aizņēmumu un slēgt
vidēja termiņa aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:
2.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs – EUR 83 297 (astoņdesmit trīs tūkstoši divi
simti deviņdesmit septiņi eiro);
2.2. Aizņēmumu mērķis – ELFLA projekta "Pašvaldības autoceļa “Kubele - Stirniņi”
posma no 3,50 km līdz 4,73 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā”
īstenošana;
2.3. Aizdevējs – Valsts kase;
2.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2020.gads;
2.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 3 gadi;
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2.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – 2022.gada janvāris;
2.7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantija – Dundagas novada pašvaldība garantē ar savu
budžetu.
Lēmums nododams izpildei: CA finansiste Inga Ralle

5.
Par Dundagas novada pašvaldības 2019. gada budžeta izpildi
A.Felts, Z.Tālberga
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Par Dundagas novada pašvaldības 2019. gada budžeta
izpildi”.
Izvērtējums:
Dundagas novada domes 27.02.2020. Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Dundagas novada
pašvaldības 2019. gada budžeta izpildi” tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo:
pamatbudžeta
ieņēmumu EUR 5 698 825,25 izdevumu EUR 5 037 143,43 izpildi; speciālā budžeta
ieņēmumu EUR 169 575,24 un izdevumu EUR 240 800,51 izpildi; ziedojumu budžeta
ieņēmumu EUR 300 un izdevumu EUR 2880,93 izpildi.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par 2019.gada pamatbudžeta līdzekļu atlikumu EUR
822 506,10;
speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 0,00;
ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu EUR 11,70.
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.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece), pret-nav, atturas – 1 (T.Kaudze)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.29:
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.2 “Par Dundagas novada
pašvaldības 2019. gada budžeta izpildi”.
Lēmums nosūtāms: VARAM
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai

6.
Par automašīnas iegādi Dundagas pašvaldības vajadzībām
A.Felts
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts., saistošie noteikumi par ”Pašvaldības 2020. gada
budžetu”
Mērķis
Dundagas novada pašvaldības policijas nodrošināšana ar dienesta transporta līdzekli.
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Izvērtējums
Pašvaldības vajadzībām 2017.gadā tika iegādāta automašīna Peugeot Partner Premium
ES 855 operatīvajā līzingā uz trīs gadiem. Spēkā esošā līzinga termiņš beidzas 2020.gada 25.
maijā. A/m Peugeot Partner Premium ES 855 atpakaļpirkuma summa ir 5203,31 EUR, atļautais
nobraukums 105 000 km nav pārsniegts. Automašīnai nav tehnisku bojājumu, tā ir labā
tehniskā stāvoklī. Līzinga maksājums mēnesī par automašīnu ir 549,13 EUR.
Ir priekšlikums izmantot atpakaļpirkuma līguma priekšrocības, jo automašīna ir labā tehniskā
stāvoklī;
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.30:
Izmantot atpakaļpirkuma līguma Nr. PAP_TA16167 no 10.05.2017 automašīnas Peugeot
Partner Premium ES 855 iegādes priekšrocības iegādājoties automašīnu Peugeot Partner
Premium ES 855 par EUR 5203,31.

7.
Par nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā
A.Felts
Pamats
1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 07.01.2020. vēstule Nr. 1-132/125
2. Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu
21. punkts
3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta pirmā daļa.
4. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, pārņemšana pašvaldības īpašumā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi vēstuli no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ar lūgumu izskatīt
jautājumu par nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā (turpmāk – nekustamais īpašums Dakterlejas ielā 3-4) pārņemšanu Dundagas novada
pašvaldības īpašumā un pieņemt attiecīgo lēmumu, informējot par to VARAM.
VARAM vēstulē informē, ka Dabas aizsardzības pārvaldei pārvaldes publisko funkciju
veikšanai vairs nav nepieciešams nekustamais īpašums Dakterlejas ielā 3-4 ar kadastra
Nr. 88509000370, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 88500200271001004,
1689/6799 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500200271,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 88500200271001 un palīgēkām ar kadastra
apzīmējumiem: 88500200271002, 88500200271003 un 88500200271004. Nekustamajam
īpašumam Dakterlejas ielā 3-4 ir neapdzīvojamo telpu statuss, lietošanas veids - biroja telpu
grupa.
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 21. punkts
noteic, ka valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts īpašumā esošie dzīvokļi,
mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma
līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā tiek nodotas to republikas pilsētu un novadu pašvaldību īpašumā, kuru
administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta pirmajā daļā ir noteikta
kārtība, kāda jāievēro, atsavinot valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu, paredzot, ka
vispirms to piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas
attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai dzīvokļa īpašums. Ja mēneša laikā attiecīgā pašvaldības
dome nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu
savā īpašumā, to atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.31:
Pārņemt nekustamo īpašumu Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas nov.,
kadastra Nr. 88509000370, pašvaldības īpašumā dzīvojamā fonda nodrošināšanā
nepieciešamajiem speciālistiem funkciju pildīšanai.
Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, grāmatvedībai, saimnieciskajam
dienestam

8.
Par nekustamā īpašuma pirkuma līgumu
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 06.11.2020. iesniegums.
2. Dundagas novada domes 24.04.2018. lēmums Nr.108 “Par dzīvokļa īpašuma “Vectūļi” dz.5
atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”.
3. Dundagas novada domes 24.08.2018. lēmums Nr.176 “Par dzīvokļa īpašuma “Vectūļi” dz.5
izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
4. Dundagas novada pašvaldības 05.09.2018. Nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.DD-313.1/18/93.
5. Civillikuma 1765.pants.
6. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma pirkuma līguma atcelšanu
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.08.2018. lēmums Nr.176 “Par dzīvokļa īpašuma
“Vectūļi” dz.5 izsoles rezultātu apstiprināšanu” ir nolemts:
1. Atsavināt mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Vectūļi” – dz.5 ar kadastra Nr. 8850 900
0508, par nosacīto cenu 1046,00 €.
2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai.
3. Atsavināšanas procesā iegūtos līdzekļus izlietot attīstības projektu līdzfinansējuma
nodrošināšanai, īpašumu, kas nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
iegādei un dzīvojamā fonda iespēju attīstībai.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.08.2018. lēmumu Nr.176 “Par dzīvokļa īpašuma
“Vectūļi” dz.5 izsoles rezultātu apstiprināšanu” (turpmāk domes lēmums Nr.176) ir nolemts
apstiprināt (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx (turpmāk – persona), par dzīvokļa īpašuma
“Vectūļi” dz.5, kadastra numurs 8850 900 0508, ieguvēju par nosolīto cenu 2096,00 eiro.
Saskaņā ar domes lēmumu Nr.176, Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ar
personu 05.09.2018. ir noslēgusi Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.DD-3-13.1/18/93
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(turpmāk - pirkuma līgums) par nekustamā īpašuma “Vectūļi”-5 kadastra Nr.8850 900
0508, Dundagas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1085 5, (turpmāk – īpašums “Vectūļi”
dz.5).
Pašvaldība ir saņēmusi personas 28.10.2019. iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 06.11.2019.
ar Nr.DD-3-26.2/19/830 (turpmāk – iesniegums), kurā tiek lūgts:
1) pilnībā atcelt pirkuma līgumu, noslēdzot par to speciālu atcēlēj līgumu,
2) pārreģistrēt īpašuma “Vectūļi” dz.5 īpašumtiesības zemesgrāmatā atpakaļ uz pašvaldības
vārda,
3) pārņemt īpašumu “Vectūļi” dz.5 atpakaļ pašvaldības valdījumā, par to parakstot
pieņemšanas- nodošanas aktu.
Papildus persona iesniegumā min, ka:
1) nav bijusi iespēja pilnībā samaksāt pašvaldībai pirkuma maksu par īpašuma “Vectūļi”
dz.5 iegādi saskaņā ar pirkuma līguma noteikumiem,
2) kopš īpašuma “Vectūļi” dz.5 iegādes brīža, tā faktiskais stāvoklis nav pasliktinājies, un
tas ir ticis uzturēts, nekustamā īpašuma parāda nav,
3) šobrīd faktiski nespēj un pārskatāmā nākotnē arī nespēs pašvaldībai samaksāt pirkuma
maksu par īpašuma “Vectūļi” dz.5 iegādi atbilstoši pirkuma līgumam, un tādēļ, persona
vēlas panākt savstarpēju pieņemamu vienošanos un taisnīgu risinājumu lietā, atdodot
īpašumu “Vectūļi” dz.5 atpakaļ pašvaldībai,
4) garantē pašvaldībai, ka neprasīs atpakaļ līdz šim samaksāto īpašuma “Vectūļi” dz.5
pirkuma maksas daļu,
5) apņemas segt visus zvērināta notāra izdevumus, kā arī valsts un kancelejas nodevu
maksājumus saistībā ar visu darbību veikšanu pie notāra un zemesgrāmatu iestādēs, kas
varētu būt vajadzīgas, lai saskaņā ar noslēgto atcēlējlīgumu pārreģistrētu īpašuma
tiesības par īpašumu “Vectūļi” dz.5 uz pašvaldības vārda.
Pašvaldība izskatījusi ar pirkuma līgumu saistītos dokumentus un konstatējusi, ka:
1) persona, saskaņā ar izsoles noteikumiem “Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa
īpašuma “Vectūļi” dz.5, Sabdagās, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, izsoles
noteikumi”, ir veikusi iemaksu pašvaldības norēķinu kontā 209,60 euro apmērā (tas ir
10% no pirkuma maksas);
2) persona, saskaņā ar pirkuma līguma maksāšanas grafiku kopš 25.09.2018., nav veikusi
nevienu maksājumu;
3) pašvaldībai nav pozitīvas pieredzes ar parādu piedziņas procesiem no ārvalstīm.
Civillikuma 1765.pants nosaka, ka procentu apmērs cieši jānosaka aktā vai darījumā. Ja tas
nav darīts, kā arī tajā gadījumā, ja likums nosaka aprēķināt likumiskos procentus, tas ir, seši
procenti no simta gadā.
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, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.32:
1. Slēgt atcēlēja līgumu par Dundagas novada pašvaldības 05.09.2018. Nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu Nr.DD-3-13.1/18/93 ar (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx.
2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot atcēlēja līgumu
ar noteikumiem, ka:
2.1.
Pircējs garantē pārdevējam, ka neprasīs atpakaļ līdz šim samaksāto pirkuma
maksas daļu;
2.2.
pircējs apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar atcēlēja līguma izpildi;
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pircējs apņemas samaksāt
pirkuma līgumā noteiktos procentus
par atlikto maksājumu (61,31 eiro) un nokavējuma procentus, kas aprēķināmi līdz
vienošanās parakstīšanas dienai (lēmuma pieņemšanas brīdī 83,46 eiro).

2.3.

3.

4.

Pilnvarot Dundagas novada domes priekšsēdētāju slēgt atcēlēja līgumu par Dundagas
novada pašvaldības 05.09.2018. Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.DD-313.1/18/93.
Pēc Dundagas novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanas Dundagas pagasta
zemesgrāmatā:
4.1. dzēst no Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites (Vārds, uzvārds),
personas kods xxxxx parāda summu 1886,40 eiro.
4.2. ņemt Dundagas novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē pamatlīdzekli – dzīvokļa
īpašumu “Vectūļi”-5 kadastra Nr.8850 900 0508 ar vērtību 1046,00 eiro
4.3. nodot atsavināšanai rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Vectūļi” – dz.5 ar kadastra
Nr. 8850 900 0508, par nosacīto cenu 1046,00 eiro.

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) , adrese
Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai

9.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
A.Felts
Pamats
1. SIA “Dundagas meži” 03.02.2020. iesniegums
2. 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.,
23.3 un 35. punkts.
3. Dundagas novada domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr. 10 “Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016. gadam grozījumu Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 63.2. punkts.
Mērķis
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamam īpašumam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi 03.02.2020. SIA
„Dundagas meži”, reģ.Nr.40003386338, iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 03.02.2020. ar Nr.
DD-3-26.1/20/62, kur tiek lūgts mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamam
īpašumam “Virši”, kadastra Nr.8850 015 0135, jo zemes un būves netiek lietotas rūpnieciskai
izmantošanai.
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk
– MK noteikumi Nr.496) 17.7.apakšpunkts nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja
iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo
noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.
MK noteikumu Nr.496 IV nodaļas 23. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai un atbilstoši pašreizējai izmantošanai.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr. 10 “Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016. gadam grozījumu Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.10), nekustamais
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īpašums „Virši” atrodas funkcionālajā zonā “Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R),
savukārt noteikumu Nr.10 63.2. punkts nosaka, ka papildizmantošana “Rūpnieciskās apbūves
teritorijā” (R) ir lauksaimnieciska izmantošana.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem nekustamā īpašuma “Virši” lietošanas mērķis ir noteikts - “1001 Rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve”.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 35.punktu, vietējā pašvaldība 15 dienu laikā pēc
pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu
saņemšanas nosaka vai maina lietošanas mērķi vai sagatavo pamatotu atteikumu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.33:
Nekustamam īpašumam „Virši” kadastra Nr.8850 015 0135, zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 88500150135, 88500150136 un 88500150159 noteikt zemes lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods: 0101).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA “Dundagas meži” Upes iela 3-2, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov. LV - 3270.
2. Valsts zemes dienesta Talsu klientu apkalpošanas centram: kac.talsi@vzd.gov.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

10.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
88620070239 piekritību
A.Felts
Pamats
1. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas dati;
2. 2016.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 190 ,,Kārtība, kādā pieņem lēmumu
par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 14.punkts;
3. 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1019 ,,Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”
282.1.punkts;
4. Zemes pārvaldības likuma 17.pants;
5. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 9.punkts; 21.panta pirmās daļas 17.punkts.
Mērķis
Zemes vienības piekritības maiņa
Izvērtējums
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētos datus par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem,
kuriem nav noteikta piederība vai piekritība, Dundagas novada pašvaldība izvērtēja
likumdošanas aktus un esošo situāciju.
2018.gada 25.oktobrī ir stājušies spēkā grozījumi Zemes pārvaldības likumā, kur 17.panta
pirmā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad
Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek
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ierakstīti
zemesgrāmatā
uz
vietējās pašvaldības vārda. Minētā likuma 17.pants
papildināts ar sesto daļu, kurā noteikts, ka šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par
kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes
dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību
vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā.
Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicētājā sarakstā par zemes izvērtēšanu pēc zemes
reformas pabeigšanas zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 88620070252 ne valsts, ne
pašvaldība nav izdarījusi atzīmi par piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 88620070239 iekļaujas nekustamā īpašumā ,,Šķūnīši pie Šalkām”,
Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr.8862 007 0239, sastāvā. Papildus tam
nekustamā īpašuma sastāvā ir būves ar nenoskaidrotu piederību, kadastra apzīmējumi
88620070239004, 88620070239005, 88620070239006, 88620070239007.
Atbilstoši 2016.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 190 ,,Kārtība, kādā
pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” nav izdarījusi atzīmi par
zemes vienības piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij.
Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr. 190 ,,Kārtība, kādā pieņem lēmumu
par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes gabalu piederību vai piekritību” 14.punktam, ministrija vai pašvaldība kadastra datu
aktualizācijas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosina zemes vienību
kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts
Ministru kabineta rīkojums par zemes vienības piekritību vai piederību valstij attiecīgās
ministrijas personā vai pašvaldības lēmums par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620070239 nav uzmērīta, saskaņā ar Ministru
kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019 ,,Zemes kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi” 282.1.punktu, tai apstiprināms grafiskais pielikums.
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 9.punkts nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, bet 21.panta pirmās daļas
27.punkts nosaka, ka pašvaldības var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.34:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma ,,Šķūnīši pie Šalkām”, Kolka, Kolkas pagasts,
Dundagas novads, kadastra Nr. 8862 007 0239, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
88620070239 rezerves zemes fonda un īpašuma tiesību atjaunošanā neizmantotā zemes
vienība piekrīt Dundagas novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz tās vārda.
2. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0239
(PIELIKUMĀ) un noteikt, ka zemes vienības platība var tikt precizētas, veicot zemes
kadastrālo uzmērīšanu.
3. Ņemt Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē zemes vienību “Šķūnīši
pie Šalkām”, kadastra Nr. 8862 007 0239, kadastra apzīmējums 88620070239, platība 0,09
ha, kadastrālā vērtība 2052,00 EUR apmērā.
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 16.decembra Dundagas novada domes lēmuma
Nr.314, 30.§ “Par lauku apvidus zemes piederību, piekritību pašvaldībai vai tās izmantošanu
zemes reformas pabeigšanai” (protokols Nr.14) lēmuma pielikuma Nr.2 3.tabulas 3.ierakstu.
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
nosūtāms:
VZD
Kurzemes reģionālajai
kac.kuldiga@vzd.gov.lv
Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai

nodaļai,

paziņošanai

-

11.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
88620070254 piekritību
A.Felts
Pamats
1. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas dati;
2. 2016.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 190 ,,Kārtība, kādā pieņem
lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 14.punkts;
3. 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr. 1019 ,,Zemes kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi” 282.1.punkts;
4. Zemes pārvaldības likuma 17.pants;
5. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punkts; 21.panta pirmās daļas 17.punkts.
Mērķis
Zemes vienības piekritības maiņa
Izvērtējums
Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētos datus par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem,
kuriem nav noteikta piederība vai piekritība, Dundagas novada pašvaldība izvērtēja
likumdošanas aktus un esošo situāciju.
2018.gada 25.oktobrī ir stājušies spēkā grozījumi Zemes pārvaldības likumā, kur 17.panta
pirmā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad
Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek
ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. Minētā likuma 17.pants papildināts ar
sesto daļu, kurā noteikts, ka šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta
piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos
rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes
izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību
pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par
šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicētājā sarakstā par zemes izvērtēšanu pēc zemes
reformas pabeigšanas zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 88620070254 ne valsts, ne
pašvaldība nav izdarījusi atzīmi par piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 88620070254 iekļaujas nekustamā īpašumā ,,Enkurvinčas šķūnis”,
Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8862 007 0254, sastāvā. Papildus tam
nekustamā īpašuma sastāvā ir būves ar nenoskaidrotu piederību, kadastra apzīmējumi
88620070254001, 88620070254002, 88620070254003, 88620070254004.
Atbilstoši 2016.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 190 ,,Kārtība, kādā
pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” nav izdarījusi atzīmi par
zemes vienības piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij.
Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr. 190 ,,Kārtība, kādā pieņem lēmumu
par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes gabalu piederību vai piekritību” 14.punktam, ministrija vai pašvaldība kadastra datu
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aktualizācijas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosina zemes
vienību kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā mēneša laikā pēc tam, kad
pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes vienības piekritību vai piederību valstij
attiecīgās ministrijas personā vai pašvaldības lēmums par zemes vienības piekritību
pašvaldībai.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620070254 nav uzmērīta, saskaņā ar Ministru
kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019 ,,Zemes kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi” 282.1.punktu, tai apstiprināms grafiskais pielikums.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punkts nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu, bet 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka pašvaldības var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.35:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma ,,Enkurvinčas šķūnis”, Kolka, Kolkas pagasts,
Dundagas novads, kadastra Nr. 8862 007 0254, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
88620070254 rezerves zemes fonda un īpašuma tiesību atjaunošanā neizmantotā zemes
vienība piekrīt Dundagas novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz tās
vārda.
2. Apstiprināt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0254
(PIELIKUMĀ) un noteikt, ka zemes vienības platība var tikt precizēta, veicot zemes
kadastrālo uzmērīšanu.
3. Ņemt Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē zemes vienību
“Enkurvinčas šķūnis”, kadastra Nr. 8862 007 0254, kadastra apzīmējums
88620070254, platība 0,075 ha, kadastrālā vērtība 105,00 EUR apmērā.
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 16.decembra Dundagas novada domes lēmuma
Nr.314, 30.§ “Par lauku apvidus zemes piederību, piekritību pašvaldībai vai tās
izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” (protokols Nr.14) lēmuma pielikuma Nr.2
3.tabulas 6.ierakstu.
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
nosūtāms:
VZD
Kurzemes
reģionālajai
kac.kuldiga@vzd.gov.lv
Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai

nodaļai,

paziņošanai

-

12.
Par Attīstības programmas rīcību plāna un investīciju plāna aktualizāciju
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada Attīstības programma 2014.–2020.gadam.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 73. punkts.
Mērķis
Aktualizēt Attīstības programmas rīcību un investīciju plānu
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Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr. 163 „Par Dundagas novada
Attīstības programmas apstiprināšanu” (protokols Nr .9, 14. §) ir apstiprināta Dundagas novada
Attīstības programma 2014.–2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma).
Ņemot vērā, ka vairākas Attīstības programmā ietvertās rīcības ir īstenotas, plānu ir
nepieciešams aktualizēt. 2020.gada 6.februārī Attīstības uzraudzības komisijas sēdē tika
izskatītas spēkā esošās rīcības un, izvērtējot izdarīto, noteiktas jaunas rīcības. Attīstības
uzraudzības komisijas ieteikums - virzīt izstrādāto rīcību plānu (1.pielikumā) Dundagas novada
domes sēdei apstiprināšanai.
Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 73. punkts nosaka, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne
retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un
investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto teritorijas attīstības plānošanas
sistēmā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.36:
Apstiprināt aktualizēto Dundagas novada Attīstības programmas 2014.–2020.gadam rīcību
plānu (1.pielikums) un investīciju plānu (2.pielikums).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

13.
Par projektu konkursu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2020.gadā
A.Felts, T.Kaudze, A.Grīvāne
Pamats
Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums Nr.43 15.§ “Par nolikumu
“Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem””. Nolikuma “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 4.,
31., 32. punkts.
Mērķis
Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu
īstenošanu Dundagas novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību dažādu jautājumu
risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp
Dundagas novada pašvaldību un projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
iesniedzējiem.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes (turpmāk – dome) 26.05.2015. lēmumu Nr.43 (protokols
Nr.15.) “Par nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”” apstiprināja nolikumu
Dundagas novada pašvaldības projektu konkursam “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem
(turpmāk – konkurss).
Ar 2019.gada 24.maija domes lēmumu Nr.133 (protokola Nr.5), kā īpaši atbalstāmas
prioritātes tika noteiktas Dundagas novada Attīstības programmas rīcības virzienu jomas
“Vide” un “Tautsaimniecība”. 2019.gadā šī konkursa ietvaros tika realizēti 4 biedrību projekti
par kopējo atbalsta summu 3 039,35 EUR, no kopējā pieejamā atbalsta 5 000,00 EUR apmērā.
Lai turpinātu mudināt iedzīvotājus vides kopšanā un vietējās tautsaimniecības attīstībā, kā
2020.gada prioritāros virzienus turpināt pagājušā gada iestrādes un virzienus “Vide” un
“Tautsaimniecība”.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.37:
Noteikt 2020.gadā atbalstāmās prioritātes projektu konkursam “Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” Dundagas novada Attīstības rīcības virzienu jomās “Vide” un “Tautsaimniecība”.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

14.
Par izslēgšanu no palīdzības sniegšanas reģistra
A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, A.Grīvāne
14.1. Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības 16.01.2020. vēstule Nr. DD-3-23.1/20/43.
2. Dundagas novada Sociālā dienesta 21.01.2020. vēstule Nr.2-27.1/17.
3. Dundagas novada domes 23.02.2018. lēmums Nr.64 “Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas
reģistrā”.
4. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta 1. daļas 2. apakšpunkts,
2.daļa.
5. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 4. punkts.
Mērķis
Palīdzības sniegšanas reģistra precizēšana
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 23.02.2018. lēmumu Nr.64 “Par reģistrēšanu
palīdzības sniegšanas reģistrā” (turpmāk – lēmums Nr.64), (Vārds, uzvārds), personas kods
xxxxx (turpmāk tekstā persona) ir reģistrēts ar kārtas Nr.4 dzīvokļu jautājumu risināšanas
palīdzības reģistrā.
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nosūtījusi 16.01.2020. vēstuli
Nr. DD-3-23.1/20/43 Dundagas novada Sociālajam dienestam (turpmāk – dienests) ar lūgumu
sniegt atzinumu vai personai ir spēkā lēmumā Nr.64 noteiktais statuss un vajadzība saņemt
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Dienests 21.01.2020. vēstule Nr.2-27.1/17. atbild, ka pēc dienesta rīcībā esošās
informācijas, persona ir mirusi.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta 1. daļas 2. apakšpunkts
nosaka, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu
šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, savukārt 10.panta 2. daļa nosaka, ka
lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome vai tās
deleģēta institūcija.
Saskaņā ar 28.01.2016. Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.4 "Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 4. punktu lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem
Dundagas novada pašvaldības dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.38:
Izslēgt no palīdzības sniegšanas reģistra „pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrs” (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx.
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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 izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

14.2. Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības 16.01.2020. vēstule Nr. DD-3-23.1/20/44.
2. Dundagas novada Sociālā dienesta 21.01.2020. vēstule Nr.2-27.1/16.
3. Dundagas novada domes 26.04.2019. lēmums Nr.104 “Par palīdzību dzīvokļu jautājuma
risināšanā”.
4. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4. panta 1. daļa, 9.panta 3. daļa,
10. panta 1. daļas 2. apakšpunkts un 2. daļa.
5. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 4. punkts.
Mērķis
Palīdzības sniegšanas reģistra precizēšana
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.04.2019. lēmumu Nr.104 “Par palīdzību dzīvokļu
jautājuma risināšanā” (turpmāk – lēmums Nr.104), (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx
(turpmāk tekstā persona) ir reģistrēta dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā,
pamatojoties uz:
- likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 4. panta
1. daļu, kas nosaka, ka palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā
teritorijā attiecīgā persona deklarējusi savu dzīvesvietu,
- Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 28.01.2016. saistošo noteikumu
Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka
palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt personas virs darbaspējas
vecuma.
Likuma 9.panta 3. daļa nosaka ka, ja pēc personas reģistrēšanas palīdzības reģistrā zuduši
apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, personas pienākums ir nekavējoties par to
paziņot attiecīgajai pašvaldībai
Pašvaldība nosūtījusi Dundagas novada Sociālajam dienestam (turpmāk – dienests)
16.01.2020. vēstuli Nr. DD-3-23.1/20/44 ar lūgumu sniegt atzinumu vai uz personu vēl
joprojām, ir attiecināms lēmumā Nr.104 minētais pamatojums.
Dienests 21.01.2020. vēstulē Nr.2-27.1/16 apliecina, ka persona no 24.10.2019. ir
deklarējusi savu dzīvesvietu (adrese citā novadā) un lēmumā Nr.104 minētais pamatojums
vairs nav spēkā.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta 1. daļas 2. apakšpunkts
nosaka, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu
šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, savukārt 10.panta 2. daļa nosaka, ka
lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome vai tās
deleģēta institūcija.
Saskaņā ar 28.01.2016. Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.4 "Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 4. punktu lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem
Dundagas novada pašvaldības dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar78 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.39:
Izslēgt no palīdzības sniegšanas reģistra „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 – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds), adrese
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

14.3. Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības 16.01.2020. vēstule Nr. DD-3-23.1/20/41.
2. Dundagas novada Sociālā dienesta 21.01.2020. vēstule Nr.2-27.1/14.
3. Dundagas novada domes 28.07.2017. lēmums Nr.152 “Par reģistrēšanu dzīvokļu rindā”.
4. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.panta 3. daļa, 10. panta 1. daļas
2. apakšpunkts un 2. daļa.
5. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.3. un 4. punkts.
Mērķis
Palīdzības sniegšanas reģistra precizēšana
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.07.2017. lēmumu Nr.152 “Par reģistrēšanu dzīvokļu
rindā” (turpmāk – lēmums Nr.152), (Vārds, uzvārds), personas kods: xxxxx (turpmāk tekstā
persona) ir reģistrēta dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā, pamatojoties uz
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.3. punktu, kas nosaka, ka palīdzību dzīvokļu
jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru
apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 9.panta 3. daļa
nosaka ka, ja pēc personas reģistrēšanas palīdzības reģistrā zuduši apstākļi, kuri bijuši par
pamatu šīs personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanai, personas pienākums ir nekavējoties par to paziņot attiecīgajai pašvaldībai.
Pašvaldība nosūtījusi Dundagas novada Sociālajam dienestam (turpmāk – dienests)
16.01.2020. vēstuli Nr. DD-3-23.1/20/41 ar lūgumu sniegt atzinumu vai uz personu vēl
joprojām, ir attiecināms lēmumā Nr.152 minētais pamatojums.
Dienests 21.01.2020. vēstulē Nr.2-27.1/14 informē, ka personas apgādībā nav neviens
nepilngadīgs bērns, tādēļ personai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu lēmumā Nr.104 šīs
personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanas reģistrā.
Likuma 10. panta 1. daļas 2. apakšpunkts nosaka, ka persona tiek izslēgta no palīdzības
reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās
palīdzības saņemšanai, savukārt 10.panta 2. daļa nosaka, ka lēmumu par personas izslēgšanu
no palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija.
Saskaņā ar 28.01.2016. Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.4 "Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 4. punktu lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem
Dundagas novada pašvaldības dome.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.40:
Izslēgt no palīdzības sniegšanas reģistra „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 – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds), adrese
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

14.4. Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības 16.01.2020. vēstule Nr. DD-3-23.1/20/40.
2. Dundagas novada Sociālā dienesta 21.01.2020. vēstule Nr.2-27.1/13.
3. Dundagas novada domes 24.11.2017. lēmums Nr.260 “Par reģistrēšanu dzīvokļu rindā”.
4. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.4. un 4. punkts.
5. Dundagas novada pašvaldības 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr.4 “Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem
pabalstiem”.
6. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.panta 3. daļa, 10. panta 1. daļas
2. apakšpunkts un 2. daļa.
Mērķis
Palīdzības sniegšanas reģistra precizēšana
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.11.2017. lēmumu Nr.260 “Par reģistrēšanu
dzīvokļu rindā” (turpmāk – lēmums Nr.260) (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx (turpmāk
tekstā persona) ir reģistrēts dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā, pamatojoties uz
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.4. punktu, kas nosaka, ka palīdzību dzīvokļu
jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt personas, kurām palīdzības nesniegšanas gadījumā pastāv
būtisks veselības vai dzīvības apdraudējums, un to konstatējusi un atzinumu par to iesniegusi
kompetenta un neatkarīga institūcija.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 9.panta 3. daļa
nosaka ka, ja pēc personas reģistrēšanas palīdzības reģistrā zuduši apstākļi, kuri bijuši par
pamatu šīs personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanai, personas pienākums ir nekavējoties par to paziņot attiecīgajai pašvaldībai.
Pašvaldība nosūtījusi Dundagas novada Sociālajam dienestam (turpmāk – dienests)
16.01.2020. vēstuli Nr. DD-3-23.1/20/40 ar lūgumu sniegt atzinumu vai uz personu vēl
joprojām, ir attiecināms lēmumā Nr.260 minētais pamatojums.
Dienests 21.01.2020. vēstulē Nr.2-27.1/13 informē, ka pēc 22.11.2017. veiktās personas
dzīvesvietas apsekošanas deklarētajā dzīvesvietā Saules ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā,
sniedza atzinumu, ka dzīvošanai vagonā nepastāv būtisks veselības vai dzīvības apdraudējums,
vagons nav piemērots dzīvošanai ziemas mēnešos. Pēc patreiz dienestā esošās informācijas
(saņemts telefonisks apstiprinājums no īpašuma “xxx” īpašnieces) persona pagaidu dzīvesvietu
ir atradusi adresē “xxx”, Laukmuiža, Dundagas pagasts, Dundagas novads. Atbilstoši
pašvaldības 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”, personai nav
piešķirts trūcīgās/maznodrošinātās personas statuss. No dienesta sniegtās informācijas ir
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secināms, ka personai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu lēmumā Nr.260 šīs personas
atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanas
reģistrā.
Likuma 10. panta 1. daļas 2. apakšpunkts nosaka, ka persona tiek izslēgta no palīdzības
reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās
palīdzības saņemšanai, savukārt 10.panta 2. daļa nosaka, ka lēmumu par personas izslēgšanu
no palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija.
Saskaņā ar 28.01.2016. pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 4. punktu lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem Dundagas novada
pašvaldības dome.
Ir saņemta izziņa no Dundagas novada Sociālā dienesta par trūcīgas personas statusa
piešķiršanu uz 6 mēnešiem.
Sagatavotais lēmuma projekts:
NOLEMJ:
Izslēgt no palīdzības sniegšanas reģistra „pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrs” (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 0 balsīm par, pret - 4 (R.Rūmniece, G.Kristiņš, A.Grīvāne,
Z.Tālberga), atturas – 3 (A.Felts, J.Mauriņš, T.Kaudze)
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta ceturto daļu, lēmuma projekts ir
noraidīts.

14.5. Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības 17.01.2020. vēstule Nr. DD-3-23.1/20/39.
2. Dundagas novada Sociālā dienesta 04.02.2020. vēstule Nr.2-27.1/25.
3. Dundagas novada domes 03.11.2017. lēmums Nr.259 “Par reģistrēšanu dzīvokļu rindā”.
4. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.panta 3. daļa, 10. panta 1. daļas
2. apakšpunkts un 2. daļa.
5. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.3. un 4. punkts.
Mērķis
Palīdzības sniegšanas reģistra precizēšana
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 03.11.2017. lēmums Nr.259 “Par reģistrēšanu dzīvokļu
rindā” (turpmāk – lēmums Nr.259), (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx (turpmāk tekstā
persona) ir reģistrēta dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā, pamatojoties uz
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.3. punktu, kas nosaka, ka palīdzību dzīvokļu
jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru
apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 9.panta 3. daļa
nosaka ka, ja pēc personas reģistrēšanas palīdzības reģistrā zuduši apstākļi, kuri bijuši par
pamatu šīs personas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanai, personas pienākums ir nekavējoties par to paziņot attiecīgajai pašvaldībai.
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Pašvaldība nosūtījusi Dundagas novada Sociālajam dienestam (turpmāk – dienests)
17.01.2020. vēstuli Nr. DD-3-23.1/20/39 ar lūgumu sniegt atzinumu vai uz personu vēl
joprojām, ir attiecināms lēmumā Nr.259 minētais pamatojums.
Dienests 04.02.2020. vēstulē Nr.2-27.1/25 informē, ka atbilstoši pašvaldība 27.02.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem” šobrīd ģimenei nav spēkā
maznodrošinātas ģimenes statuss. No dienesta sniegtās informācijas izriet, ka personai ir
zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu lēmumā Nr.259 šīs personas atzīšanai par tiesīgu saņemt
palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanas reģistrā.
Likuma 10. panta 1. daļas 2. apakšpunkts nosaka, ka persona tiek izslēgta no palīdzības
reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās
palīdzības saņemšanai, savukārt 10.panta 2. daļa nosaka, ka lēmumu par personas izslēgšanu
no palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija.
Saskaņā ar 28.01.2016. Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.4 "Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 4. punktu lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem
Dundagas novada pašvaldības dome.
Sagatavotais lēmums projekts:
Izslēgt no palīdzības sniegšanas reģistra „pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrs” (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 2 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš,), pret-nav, atturas – 5
(A.Grīvāne, R.Rūmniece, J.Mauriņš, Z.Tālberga, T.Kaudze)
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta ceturto daļu, lēmuma projekts ir
noraidīts.
15.
Par grozījumiem Dundagas vidusskolas nolikumā
A.Felts
Pamats:
Likums “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts, Izglītības likuma 22.panta
pirmā un otrā daļa
Mērķis:
Nodrošināt Dundagas vidusskolas darbības tiesisku pamatu.
Izvērtējums:
Dundagas vidusskolas nolikumā, kas apstiprināts ar 25.05.2017. Dundagas novada
domes lēmumu Nr.127 6.2.punktā norādīts, ka “Direktora tiesības, pienākumi un atbildība
noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā,
Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības,
pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts” un 6.4.punktā norādīts, ka
“Pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos
normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata
apraksts”.
Minētajos punktos ir norādes uz spēkā neesošu likumu – fizisko personu datu aizsardzības
likums.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nolikumā jāveic grozījumi.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.41:
Izdarīt Dundagas vidusskolas nolikumā, kas apstiprināts ar 25.05.2017. Dundagas
novada domes lēmumu Nr.127 šādus grozījumus:
1. Izteikt 6.2.punktu šādā redakcijā:
“6.2. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, kā arī Vispārīgā datu aizsardzības
regulā, Darba likumā un citos tiesību aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē
darba līgums un amata apraksts”.
2. Izteikt 6.4.punktu šādā redakcijā:
“6.4. Pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, kā arī Vispārīgā datu aizsardzības
regulā, Darba likumā un citos tiesību aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību
precizē darba līgums un amata apraksts”.

16.
Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kultūras pils” struktūrvienības “Kubalu skola muzejs” atkārtotai akreditācijai nepieciešamo muzeja darbības un attīstības dokumentu
apstiprināšana
Ziņo M.Tālbergs; A.Felts
Pamats
LR Muzeju likums; LR Ministru kabineta „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” Nr.
956, „Muzeju akreditācijas noteikumi” Nr. 532;
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kultūras pils” struktūrvienības “Kubalu
skola - muzejs” akreditācijas iesniegumam pievienojamos darbības un attīstības
pamatdokumentus 2020. – 2025. gadam (Darbības un attīstības stratēģija; Pētniecības darba
politika; Komunikācijas darba politika; Krājuma komplektēšanas, saglabāšanas un
izmantošanas politika) un Krājuma komisijas nolikumu.
Izvērtējums
Saskaņā ar vienošanos ar LR Kultūras ministriju, Kubalu skolas – muzeja akreditācija plānota
2020. gada 11. jūnijā. LR Muzeju likuma 9. panta 1. daļa nosaka pašvaldības muzeja
pienākumu nokārtot akreditāciju, savukārt, LR Ministru kabineta „Muzeju akreditācijas
noteikumi” Nr. 532 nosaka muzeja atkārtotai akreditācijai nepieciešamo dokumentāciju.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.42:
1.
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kultūras pils” struktūrvienības
“Kubalu skola - muzejs” krājuma komisijas nolikumu.
2.
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kultūras pils” struktūrvienības
“Kubalu skola - muzejs” darbības un attīstības stratēģiju 2020. – 2025. gadam.
3.
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kultūras pils” struktūrvienības
“Kubalu skola - muzejs” krājuma komplektēšanas, saglabāšanas un izmantošanas
politiku 2020. - 2025. gadam.
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4.

5.

Apstiprināt
Dundagas
novada
pašvaldības iestādes “Kultūras pils”
struktūrvienības “Kubalu skola - muzejs” pētniecības darba politiku 2020. –
2025. gadam.
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kultūras pils” struktūrvienības
“Kubalu skola - muzejs” komunikācijas darba politiku 2020. – 2025. gadam.

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda

17.
Par Vienošanās apstiprināšanu
A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts
Mērķis
Izpildīt likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9) punktā noteikto kārtību iestāžu
vadītāju atbrīvošanai no darba
Izvērtējums
1. Dundagas novada pašvaldībā 2020.gada 03.februārī saņemts un ar numuru
DD-3-26.2/20/52 reģistrēts (Vārds, uzvārds) 2020.gada 31.janvāra iesniegums, kurā
lūgts viņu atbrīvot no Dundagas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata ar
2020.gada 28.februāri pēc LD 114.panta – pusēm vienojoties.
2. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un
pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.
3. Darba likuma 100.panta pirmā daļa nosaka, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā
uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš. Darba likuma 100.panta ceturtā daļa
nosaka, ka darbiniekam un darba devējam vienojoties, darba līgumu var izbeigt arī
pirms uzteikuma termiņa izbeigšanās. Darba attiecību izbeigšanu, savstarpēji
vienojoties, regulē Darba likuma 114.pants, kas nosaka, ka vienošanās slēdzama
rakstveidā.
4. 24.02.2020. noslēgta vienošanās starp darba devēju un (Vārds, uzvārds) par darba
tiesisko attiecību izbeigšanu (reģ.Nr.DD-4-6/20/43) ar 2020.gada 28.februāri.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.43:
Apstiprināt starp Dundagas novada pašvaldību un (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx,
2020.gada 24.februārī noslēgto vienošanos (pievienota pielikumā).
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai

18.
Par tiesas sprieduma lietā Nr. C69361719 izpildes apstiprināšanu
Ziņo A.Kojro; A.Felts
Pamats
Likums Par pašvaldībām 62.pants, Kurzemes rajona tiesas 2020.gada 22.janvāra
spriedums lietā Nr. C69361719, Dundagas novada domes priekšsēdētāja 05.02.2020.rīkojums
Nr.DD-4-2.3/20/10 “Par tiesas sprieduma izpildi”.
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Mērķis
Labprātīga Kurzemes rajona tiesas 2020.gada 22.janvāra sprieduma lietā Nr.
C69361719 izpilde.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības nolikuma 51.punkts paredz, ka pasākumi, kuru
realizēšanai finansējums nav paredzēts budžetā, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības dome
nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja
šādi pasākumi ir paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez
pašvaldības domes iepriekšēja pilnvarojuma, bet pēc tam nākamajā domes sēdē šāda atļauja
jāsaņem.
Konstatējot, ka Dundagas novada dome atbilstoši Kurzemes rajona tiesas 2020.gada
22.janvāra spriedumam lietā Nr. C69361719 nekavējoties veikusi izpildi, kā arī Dundagas
novada pašvaldības Izpilddirektore un izpilddirektores p.i. izdevuši 17.02.2020. rīkojumus
Nr.DD-4-2.3/20/13, Nr.DD-4-2.3/20/14, 19.02.2020. rīkojumu Nr. DD-4-2.3/20/18 un
21.02.2020. rīkojumu Nr.DD-4-2.3/20/19, pamatojoties uz Dundagas novada domes
priekšsēdētāja 05.02.2020.rīkojumu Nr.DD-4-2.3/20/10 “Par tiesas sprieduma izpildi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.44:
1. Apstiprināt Kurzemes rajona tiesas 2020.gada 22.janvāra sprieduma lietā Nr.
C69361719 izpildi.
2. Tiesas sprieduma lietā Nr. C69361719 kopējās izpildes izmaksas, kas kopā ir 8932,97
eiro, izmaksāt no Dundagas novada domes administrācijas budžeta (110), EKK
izdevumu kods 6510.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Dundagas novada pašvaldības Izpilddirektorei.
Lēmums nosūtāms un nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Izpilddirektorei,
Centrālai Administrācijai.

19.
Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu
tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā
Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts
Pamats
1. Ministru kabineta noteikumu Nr.748 „Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”
16.punkts.
2. Dundagas novada domes 18.12.2014. sēdes lēmums Nr.309 „Ar lauksaimniecības zemi
veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas izveidošana”.
Mērķis
Izdarīt grozījumus Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas
komisijas sastāvā.
Izvērtējums
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.748 „Noteikumi par darījumiem ar
lauksaimniecības zemi” 16.punktu, novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido
komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes
iegūšanu īpašumā.
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Ar Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums Nr.45., 17.§ „Par grozījumiem
Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā”
apstiprināja tās sastāvu (5 komisijas locekļi).
Ar 2019.gada 24.oktobra domes lēmumu Nr.304. “Par grozījumiem Ar lauksaimniecības
zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā”, izdarīti grozījumi, iekļaujot
tās sastāvā Jurģi Rērihu .
24.02.2020. pusēm vienojoties, ar Jurģi Rērihu tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības
pašvaldībā, tai skaitā darbs pašvaldības izveidotās komisijās
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.45:
Veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu
tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā - ar 24.02.2020.izslēgt no komisijas sastāva Jurģi
Rērihu (personas kods xxxxx).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

20.
Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā
Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts
Pamats
1. Apbalvojumu komisijas nolikuma 6. punkts.
2. R.Langmanes 31.01.2020. iesniegums (reģ. 03.02.2020. ar Nr. DD-3-26.2/20/52)
Mērķis
Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā
Izvērtējums
Apbalvojumu komisijas nolikuma 5.punkts nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina novada dome,
savukārt 6.punkts, ka komisijas loceklis var atkāpties no amata par to rakstveidā paziņojot
domei.
2020.gada 03.februārī saņemts Apbalvojumu komisijas locekles Ritas Langmanes iesniegums ar
lūgumu atbrīvot viņu no darba Apbalvojumu komisijā ar 28.02.2020..
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.46:
Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā, ar
28.02.2020. atbrīvojot no darba komisijā komisijas locekli Ritu Langmani, p.k.xxxxx.
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai
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21.
Par grozījumiem novada Vēlēšanu komisijas sastāvā
Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts
Pamats:
1. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
1.panta pirmā daļa, 9.pants, 11.panta ceturtā daļa
2. Dundagas novada vēlēšanu komisijas nolikuma 2.1. punkts
Mērķis:
Nodrošināt Dundagas novada vēlēšanu komisijas darbu
Izvērtējums:
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 1.panta pirmo daļu un Dundagas novada vēlēšanu komisijas nolikuma 2.1.
punktu, Dundagas novada vēlēšanu komisija sastāv no 7 komisijas locekļiem.
Ar 25.08.2017. Dundagas novada domes lēmumu Nr.194 “Par novada vēlēšanu
komisiju”, komisijas sastāvā ir ievēlēta Rita Langmane.
2020.gada 03.februārī saņemts Ritas Langmanes iesniegums (reģ.03.02.2020. ar Nr.
DD-3-26.2/20/52) par savas darbības izbeigšanu vēlēšanu komisijas sastāvā, līdz ar ko
nepieciešams nodrošināt komisijas darbu pilnā sastāvā.
Saskaņā ar likuma 11.panta ceturto daļu, ja vēlēšanu komisijas loceklis savu
darbību komisijā ir izbeidzis vai ir atsaukts no tās, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa
kandidāta uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa
izsludināšanu
Izvērtējot iepriekš minēto domes lēmumu par komisijas izveidošanu, secināts, ka pārējo
pieteikto kandidātu saņemto balsu skaits nav bijis pietiekams, lai kādu reģistrētu kā komisijas
locekļa kandidātu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.47:
1. Ar 28.02.2020. izslēgt no Dundagas novada vēlēšanu komisijas sastāva Ritu Langmani,
p.k. xxxxx.
2. Izsludināt papildus kandidātu pieteikšanu darbam Dundagas novada vēlēšanu komisijā,
nosakot pieteikšanas termiņu – 2020.gada 18.marts
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija

22.
Par deleģēšanas līgumu ar Līvu (lībiešu) savienību “LĪVOD ĪT” 2020.gadā
Ziņo I.Bekmane; A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības 2019.gada 25.marta līgums par pārvaldes uzdevumu
deleģēšanu Nr.DD-3-13.2/19/75.
2. 2018.gada 7.maija Sadarbības memorands.
3. Biedrība “Līvu (lībiešu) savienības “LĪVOD ĪT”” 17.12.2019. iesniegums Nr.10-12.12.19.
4. Dundagas novada domes 23.01.2020. lēmums Nr.5 “Par finansējumu Līvu (lībiešu)
savienībai “LĪVOD ĪT” 2020.gadā”.
5. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā daļa,
42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa, 45.panta otrā un piektā daļa.
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6. Likums “Par pašvaldībām” 15.panta
7. Tūrisma likuma 8.panta 4.punkts

pirmās daļas 5. punkts.

Mērķis
Nodrošināt lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu, rīkot un piedalīties
pasākumos, kas saistīti ar lībiešu kultūras vērtību saglabāšanu un attīstīšanu.
Izvērtējums
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas piektais punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir 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.).
Tūrisma likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem nodrošina pasākumus tūrisma, kā arī vispusīgas un precīzas informācijas
sniegšanu Latvijā un ārvalstīs par tūrisma iespējām.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – likuma) 40.panta pirmā daļa nosaka, ka
publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja
pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, bet otra daļa nosaka, ka
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas
paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.
Savukārt, likuma 41. panta pirmā daļa par deleģēšanas priekšmetu nosaka, ka publiska
persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās
iestādes kompetencē. Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild
attiecīgā publiskā persona.
Tostarp, likuma 42, panta otrā daļa par deleģēšanas nosacījumiem privātpersonai nosaka, ka
privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes
uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla
kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
Likuma 43.panta otrā daļa, par pilnvarotās personas padotību nosaka, ka deleģējot pārvaldes
uzdevumu ar līgumu, attiecībā uz konkrētā uzdevuma izpildi pilnvarotā persona atrodas tās
iestādes padotībā, kura slēdz līgumu.
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) uzdevums ir nodrošināt lībiešu
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu. Par tā īstenošanu, pašvaldība jau kopš
2014.gada 15.jūlijā ir slēgusi pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumus ar Biedrību “Līvu
(lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”” (turpmāk - Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”) ar
grozījumiem (katru gadu līgumu pagarinot 15.06.2015.; 09.05.2016.; 08.05.2017.;
08.03.2018.), kā arī sadarbība turpināta ar 2019.gada 25.martā noslēgto līgumu par pārvaldes
uzdevumu deleģēšanu Nr.DD-3-13.2/19/75 ar termiņu līdz 2020.gada 24.martam (turpmāk –
līgums). Ar šo līgumu pašvaldība deleģē Līvu (lībiešu) savienībai “LĪVOD ĪT”, pārvaldes
uzdevumu – rīkot pasākumus, kas saistīti ar rūpēm par kultūras vērtību saglabāšanu un
attīstīšanu.
2018. gada 7. maijā Ventspils novada pašvaldība, Dundagas novada pašvaldība, Rojas
novada pašvaldība, Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd Īt”, biedrība “Līvõ Kultūr sidām” (Lībiešu
kultūras centrs) un LLTA “Lauku ceļotājs” parakstīja memorandu, ar kuru vienojās par
sadarbību lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā, tā iekļaušanā
Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un tālākā virzībā uz UNESCO.
Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT” ir iesniegusi 12.12.2019. pašvaldībā iesniegumu
Nr.10-12.12.19. ar deleģēšanas uzdevumu izpildi saistīto pasākuma plānu izpildi, finanšu
līdzekļu izlietojumu atskaiti 2019. gadā, plānotos pasākumus 2020. gadā (pielikums) un lūdz
turpināt sadarbību par deleģētiem pārvaldes uzdevumiem arī 2020.gadā.
Līguma darbības laikā pašvaldība ir finansiāli atbalstījusi Līvu (lībiešu) savienības
“LĪVOD ĪT” organizētos pasākumus. Saskaņā ar Dundagas novada domes 23.01.2020.
lēmumu Nr.5 “Par finansējumu Līvu (lībiešu) savienībai “LĪVOD ĪT” 2020.gadā” ir nolemts
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piešķirt finansējumu 2020.gadā Līvu (lībiešu) savienībai “LĪVOD ĪT” EUR 3390,00 (trīs
tūkstoši trīs simti deviņdesmit eiro un 00 centi) apmērā.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otrajā daļā noteikts, ka par pastarpinātās pārvaldes
iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas
informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Tā paša
panta piektā daļa nosaka, ka Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā
arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas
publicē attiecīgās iestādes mājaslapā internetā vai, ja tas noteikts tiesību aktā, augstākas
iestādes mājaslapā internetā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
Z.Tālberga, R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.48:
1. Slēgt līgumu par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu ar biedrību “Līvu (lībiešu) savienību
“LĪVOD ĪT” reģ.nr. 5000802065 ar termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim.
2. Pilnvarot Dundagas novada domes priekšsēdētāju parakstīt pašvaldības vārdā 1.punktā
minēto līgumu par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Centrālās administrācijas vadītājam.
Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Līvu (lībiešu) savienība "LĪVOD ĪT"”, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai
Lēmums nododams izpildei: Centrālās administrācijas vadītājai

23.
Par atbalstu projektam “Vācu (Baronu) kapu sakopšana un labiekārtošana”
Ziņo M.Blūma; A.Felts, Z.Tālberga, A.Grīvāne
Pamats
1. Dundagas evaņģēliski luteriskās draudzes 20.02.2020. iesniegums.
2. 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 28., 29.4., 30.1.punkts.
3. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likums” 6 1. panta 1. daļa un 11. daļa.
4. Dundagas novada attīstības programma 2014.-2020.
Mērķis
Atbalstīt vietējo iniciatīvu projektu īstenošanu un nodrošināt Dundagas novada pašvaldības
īpašuma lietderīgu izmantošanu, atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam un likumam.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi Dundagas evaņģēliski
luteriskās draudzes (turpmāk – draudze) 20.02.2020. iesniegumu (turpmāk – iesniegums), kas
reģistrēts pašvaldībā ar Nr.DD-3-26.2/20/102. Iesniegumā rakstīts, ka draudze vēlas iesniegt
projekta pieteikumu ELFLA Lauku programmas LEADER projektu konkursa 9.kārtā “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” (turpmāk – projekts). Draudze plāno piesaistīt Eiropas
savienības fondu finansējumu Dundagas “Vācu (Baronu)” kapu sakopšanai, labiekārtošanai un
atsevišķu elementu atjaunošanai. Projekta īstenošana saglabātu un uzturētu materiālās un
nemateriālās kultūrvēsturiskās vērtības.
Lai varētu iesniegt projektu biedrības
“Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izvērtēšanai, draudze vēlas iznomāt zemes vienības daļu,
kur Dundagas pagasta teritorijas plānojumā ir iezīmēti “Vācu (Baronu)” kapi, lai veiktu virkni
sakopšanas un labiekārtošanas darbus: ieejas vārtu ierīkošanu, informācijas stenda
izgatavošanu un uzstādīšanu, akmens krāvuma žoga atjaunošanu, kapavietu un kokaugu
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sakārtošanu. Iesniegumā norādīts, ka “Vācu (Baronu)” kapu
teritorijā ir kapavietas
vairākiem Dundagas draudzes mācītājiem, kā arī pārapbedītas Ostenzakenu dzimtas mirstīgās
atliekas. “Vācu (Baronu)” kapu teritorijā netiek veikti apbedījumi.
Dundagas novada Attīstības programmā 2014.-2020. ir izvirzīti sekojoši mērķi, kas ir
projekta ideju atbalstoši:
1. vidēja termiņa mērķis 7M-V-1,”Paaugstināt iedzīvotāju līdzdalību vides sakopšanā un
labiekārtošanā, veicināt arī sezonas rakstura iemītnieku iesaistīšanos Dundagas novada
vietējā kopienā”, ar noteikto rīcību P-14 “Aktivizēt vietējās iniciatīvas nelielu attīstības
projektu īstenošanai”;
2. vidēja termiņa mērķis 7M-V-4 “Uzlabot pieejamību Dundagas novada publiskajās
vietās” ar noteiktām rīcībām V-20 “Uzlabot parku, skvēru un laukumu stāvokli ciemos,
veidojot tos kā sabiedriski pieejamas un pievilcīgas vietas” un V-27 “Veikt koku
kopšanu novada ciemos un novada kapu teritorijās”;
3. vidēja termiņa mērķis 7M-K-1”Izzināt, saglabāt un uzturēt Dundagas novada kultūras
mantojumu” ar noteiktu rīcību K-1 “Apzināt Dundagas novada materiālo un nemateriālo
kultūras mantojumu”.
Gadījumā, ja projekta iesniegums tiktu atbalstīts, nomas līgums būtu jāslēdz termiņā uz 7
gadiem, kas atbilst LEADER projektu nosacījumiem.
Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Anstrupes kapi”, kadastra Nr.8850 019 0032,
platība 9,6ha (turpmāk – nekustamais īpašums “Anstrupes kapi”), atrodas Dundagas pagastā,
Dundagas novadā, reģistrēts Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000194637.
Nekustamā īpašuma “Anstrupes kapi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88500190032
daļā, apmēram 0,38ha platībā, ir “Vācu (Baronu)” kapi.
Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350)
28.punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs, bet
29.punkts un 29.4.apakšpunkts nosaka, ka neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek iznomāts
biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās
daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, kultūras veicināšanu,
var nepiemērot mutisku vai rakstisku izsoli.
Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumā” (turpmāk tekstā – likums) 6.1 panta 1. daļu, kas nosaka ka, ja likumā vai Ministru
kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas
nav ilgāks par 30 gadiem.
Saskaņā ar likuma 61. panta 11. daļu, ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā
īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā
īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne
retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt
pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma
Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 5. punktu, zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir
28 eiro.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,
R.Rūmniece, T.Kaudze), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.49:
1. Atbalstīt Dundagas evaņģēliski luteriskās draudzes projekta ““Vācu (Baronu)” kapu
sakopšana un labiekārtošana” projekta iesnieguma iesniegšanu ELFLA Lauku programmas
LEADER projektu konkursa 9.kārtā.
2. Slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Anstrupes kapi” kadastra Nr.8850 019 0032,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500190032 zemes daļu 0,38ha platībā
(pielikumā), ja projekta iesniegums tiks atbalstīts projektu konkursā, un par to būs noslēgts
finansēšanas līgums.
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtams: Dundagas evaņģēlisko luteriskās draudzes mācītājam Armandam Klāvam
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
Dažādi jautājumi
1) Izpilddirektores p.i. A.Kojro informē par to, ka bijusi VUGD pārbaude vidusskolas ēkā
Saules ielā 8 – nepieciešams veikt steidzīgus darbus ugunsdrošības prasību ievērošanai,
tam nepieciešams budžetā neparedzēts finansējums.
2) Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja informē par veikto Attīstības programmas
izvērtējumu, kā rezultātā ir noteikts attīstības indikators.

Sēde slēgta plkst. 10.50.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 02.03.2020.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 02.03.2020.

S.Kokoreviča

