
 

 
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 26. martā                                                                                             Nr.5. 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

Sēdē piedalās 6 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Gunārs Kristiņš,  

Madars Burnevics, Vilnis Skuja 

Nepiedalās: Regīna Rūmniece– darba dēļ,  Andra Grīvāne - atrodas ārpus LR, Tamāra 

Kaudze – personīgs iemesls 

Administrācijas darbinieki: Janita Vanda Valtere, Ainārs Korulis, Maruta Blūma, Aldis 

Pinkens, Andris Kojro 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Tiek ierosināts papildus izsludinātajai darba kārtībai iekļaut šādus jautājumus: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas  termiņa pārcelšanu 

2. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

3. Par nomas maksas nepiemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku un grozījumiem 2019. gada 

20. decembra telpu un aprīkojuma nomas līgumā Nr. DD - 8- 2.2/19/46. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Iekļaut darba kārtībā papildus jautājumus: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas  termiņa pārcelšanu 

2. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

3. Par nomas maksas nepiemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku un grozījumiem 2019. gada 

20. decembra telpu un aprīkojuma nomas līgumā Nr. DD - 8- 2.2/19/46. 

 

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

M.urnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm 

2. Par nekustamā īpašuma „Pāces iela 2A” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

3. Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.3 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

4. Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.4 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 
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5. Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.10 atsavināšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu. 

6. Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.11 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

7. Par vieglās automašīnas piekabes pārdošanu 

8. Par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu V.Ruģēna ielā 4, Talsos. 

9. Par grozījumiem domes 27.02.2020.lēmumā Nr. 32 “Par nekustamā īpašuma pirkuma 

līgumu” 

10. Par ceļu fonda izlietojuma plānu 2020.gadam 

11. Par Attīstības uzraudzības komisijas nolikumu 

12. Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

13. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta 

nodošanu publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai 

14. Par grozījumiem PII "Kurzemīte" nolikumā 

15. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” 

16. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

17. Par pirmpirkuma tiesībām 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 

19. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas iecelšanu amatā 

20. Par izmaiņām 23.01.2020. Dundagas novada domes lēmumā Nr.21 “Par nomas tiesību 

izsoles sākumcenu” (nekustamais īpašums Brīvības iela 1a) 

21. Par izmaiņām 28.11.2019. Dundagas novada domes lēmumā Nr.321 “Par nekustamā 

īpašuma “Jauntūļi” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” 

22. Par izmaiņām 22.08.2019. Dundagas novada domes lēmumā Nr.203 “Par dzīvokļa 

īpašuma “Lauciņi 1” dz.13  atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” 

23. Par izmaiņām 28.11.2019. Dundagas novada domes lēmumā Nr.322 “Par nekustamā 

īpašuma “Liepu iela 5” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” 

24. Par Dundagas novada domes 2019.gada 19.decembra lēmuma Nr.364 atcelšanu. 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas  termiņa pārcelšanu 

26. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

27. Par nomas maksas nepiemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku un grozījumiem 2019. 

gada 20. decembra telpu un aprīkojuma nomas līgumā Nr. DD - 8- 2.2/19/46. 

 

 

1. 

Izpilddirektores  ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm 

 

Izpilddirektore Janita Vanda Valtere informē par pasākumiem, kas saistīti ar valstī 

noteiktajiem ierobežojumiem koronovīrusa dēļ. 

 

Domes priekšsēdētājs A.Felts informē par ceļu sakārtošanu saistībā ar teritoriālo reformu. 

 

Deputātu jautājumi: par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja lēmuma projekta virzību; par atbilžu 

sniegšanu iedzīvotājam (vārds, uzvārds). 

 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma „Pāces iela 2A” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2019. sēdes lēmums Nr. 116 „Par 

pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas uzsākšanu”. 



 3 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts, 3. panta otrā 

daļa, 4. panta pirmā daļa, 8. panta otrā, trešā, sestā, septītā daļa. 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts. 

4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

2. punkts. 

5. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātais „Dundagas novada 

pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts. 

 

Mērķis 

Atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā atrodas nekustamais īpašums 

„Pāces iela 2A” ar kadastra numuru 8850 020 0525, kas sastāv no 0,2761 ha lielas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0487 (turpmāk arī nekustamais īpašums „Pāces iela 

2A”). 

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

pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Savukārt 3. panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas 

pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

Ar Pašvaldības domes 26.04.2019. sēdes lēmumu Nr. 116 „Par pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanas uzsākšanu” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamam 

īpašumam „Pāces iela 2A” ar kadastra numuru 8850 020 0525. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka 

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

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Atsavināšanas likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atsavinātas 

publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā 

īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija 

(amatpersona), kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā 

daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus 

sertificētus vērtētājus, un septītā daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka 

mantas novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav 

apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju veic dome. 

Ar 26.04.2012. domes apstiprināto „Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punktu, pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada domes izveidota komisija, kuras 

mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada pašvaldības mantas privatizāciju, 

atsavināšanu un iznomāšanu. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir 

manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 

cenu. 

Atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts nosaka, ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma 

vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

īpašuma vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc 

grāmatvedības uzskaites datiem. 

Nekustamā īpašuma „Pāces iela 2A” atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites 

datiem ir 260,39 €. 

Nekustamā īpašuma „Pāces iela 2A” atsavināšanas cena ņemot vērā novērtējumu un 

papildizmaksas būtu 2992,87 €. To veido: 
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1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „INTERBALTIJA”, reģistrācijas 

nr. 40003518352, 11.12.2019. aprēķinātā nekustamā īpašuma „Pāces iela 2A” tirgus 

vērtība  2 800 €; 

2) novērtēšanas izmaksas  157,30 €; 

3) ierakstīšana Zemesgrāmatā 35,57 €. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga, 

V.Skuja), pret-nav, atturas – 1 (M.Burnevics) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.50: 

1. Atsavināt rakstiskā izsolē nekustamo īpašumu „Pāces iela 2A” ar kadastra numuru 8850 

020 0525, kas sastāv no 0,0,2761 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 

020 0487, par nosacīto cenu 3 000 €. 

2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

 

3. 

Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.3 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.06.2019. sēdes lēmums Nr. 163 „Par nekustamo 

īpašumu atsavināšanas uzsākšanu”. 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts, 3. panta otrā daļa, 

4. panta pirmā daļa, 8. panta otrā, trešā, sestā, septītā daļa. 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts. 

4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

2. punkts. 

5. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātais „Dundagas novada 

pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts. 

 

Mērķis 

Atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā ir dzīvokļa īpašums „Baltā 

skola” Nr.3 ar kadastra numuru 8850 900 0528, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 55,9 

m2  un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 559/7170 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas 

(kadastra apzīmējums 8850 015 0132 001) un zemes (kadastra apzīmējums 8850 015 0132). 

Īpašums atrodas Mazalakstē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī „Baltā skola” 

Nr.3). 

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

pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Savukārt 3. panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas 

pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

Ar Pašvaldības domes 27.06.2019. sēdes lēmumu nr. 163 „Par nekustamo īpašumu 

atsavināšanas uzsākšanu” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamam īpašumam „Baltā 

skola” dzīvoklim 3 ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0132 001 001 un pie tā piederošām 

domājamām daļām no kopīpašuma. 
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Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka 

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

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Atsavināšanas likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atsavinātas 

publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā 

īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija 

(amatpersona), kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā 

daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus 

sertificētus vērtētājus, un septītā daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka 

mantas novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav 

apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju veic dome. 

Ar 26.04.2012. domes apstiprināto „Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punktu, pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada domes izveidota komisija, kuras 

mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada pašvaldības mantas privatizāciju, 

atsavināšanu un iznomāšanu. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir 

manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 

cenu. 

Atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts nosaka, ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma 

vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

īpašuma vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc 

grāmatvedības uzskaites datiem. 

Dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.3 atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites 

datiem ir 1428,35 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.3 atsavināšanas cena ņemot vērā novērtējumu un 

papildizmaksas būtu 1891,67 €. To veido: 

1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „INTERBALTIJA”, reģistrācijas nr. 

40003518352, 10.12.2019. aprēķinātā dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.3 tirgus 

vērtība 1 700 €; 

2) novērtēšanas izmaksas  96,80 €; 

3) jauna nekustamā īpašuma reģistrācija 30 €; 

4) inventarizācijas lieta 50,64 €; 

5) ierakstīšana zemesgrāmatā 14,23 €. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.51: 

1. Atsavināt rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Baltā skola” Nr.3 ar kadastra numuru 

8850 900 0528, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 55,9 m2  un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošajām 559/7170 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, par 

nosacīto cenu 1 900 €. 

2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 
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4. 

Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.4 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

A.Felts 

Pamats 

1) Dundagas novada pašvaldības domes 27.06.2019. sēdes lēmums Nr. 163 „Par 

nekustamo īpašumu atsavināšanas uzsākšanu”. 

2) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts, 3. panta otrā daļa, 

4. panta pirmā daļa, 8. panta otrā, trešā, sestā, septītā daļa. 

3) Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts. 

4) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

2. punkts. 

5) Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātais „Dundagas novada 

pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts. 

 

Mērķis 

Atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā ir dzīvokļa īpašums „Baltā 

skola” Nr.4 ar kadastra numuru 8850 900 0526, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 63,5 

m2  un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 635/7170 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas 

(kadastra apzīmējums 8850 015 0132 001) un zemes (kadastra apzīmējums 8850 015 0132). 

Īpašums atrodas Mazalakstē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī „Baltā skola” 

Nr.4). 

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

pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Savukārt 3. panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas 

pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

Ar Pašvaldības domes 27.06.2019. sēdes lēmumu nr. 163 „Par nekustamo īpašumu 

atsavināšanas uzsākšanu” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamam īpašumam „Baltā 

skola” dzīvoklim 4 ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0132 001 002 un pie tā piederošām 

domājamām daļām no kopīpašuma. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka 

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

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Atsavināšanas likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atsavinātas 

publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā 

īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija 

(amatpersona), kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā 

daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus 

sertificētus vērtētājus, un septītā daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka 

mantas novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav 

apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju veic dome. 

Ar 26.04.2012. domes apstiprināto „Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punktu, pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada domes izveidota komisija, kuras 

mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada pašvaldības mantas privatizāciju, 

atsavināšanu un iznomāšanu. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir 
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manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 

cenu. 

Atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts nosaka, ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma 

vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

īpašuma vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc 

grāmatvedības uzskaites datiem. 

Dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.4 atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites 

datiem ir 1622,51 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.4 atsavināšanas cena ņemot vērā novērtējumu un 

papildizmaksas būtu 1691,67 €. To veido: 

1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „INTERBALTIJA”, reģistrācijas nr. 

40003518352, 10.12.2019. aprēķinātā dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.4 tirgus 

vērtība  1 500 €; 

2) novērtēšanas izmaksas  96,80 €; 

3) jauna nekustamā īpašuma reģistrācija 30 €; 

4) inventarizācijas lieta 50,64 €; 

5) ierakstīšana zemesgrāmatā 14,23 €. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.52: 

1. Atsavināt rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Baltā skola” Nr.4 ar kadastra numuru 

8850 900 0526, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 63,5 m2  un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošajām 635/7170 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, par 

nosacīto cenu 1 700 €. 

2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

 

5. 

Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.10 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.06.2019. sēdes lēmums Nr. 163 „Par 

nekustamo īpašumu atsavināšanas uzsākšanu”. 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts, 3. panta otrā daļa, 

4. panta pirmā daļa, 8. panta otrā, trešā, sestā, septītā daļa. 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts. 

4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. 

panta 2. punkts. 

5. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātais „Dundagas novada 

pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. 

punkts. 

 

Mērķis 

Atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā ir dzīvokļa īpašums „Baltā 

skola” Nr.10 ar kadastra numuru 8850 900 0527, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 81,1 
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m2  un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 810/7170 domājamām daļām no dzīvojamās 

ēkas (kadastra apzīmējums 8850 015 0132 001) un zemes (kadastra apzīmējums 8850 015 

0132). Īpašums atrodas Mazalakstē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī „Baltā 

skola” Nr.10). 

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

pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Savukārt 3. panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas 

pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

Ar Pašvaldības domes 27.06.2019. sēdes lēmumu nr. 163 „Par nekustamo īpašumu 

atsavināšanas uzsākšanu” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamam īpašumam „Baltā 

skola” dzīvoklim 10 ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0132 001 010 un pie tā piederošām 

domājamām daļām no kopīpašuma. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka 

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

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Atsavināšanas likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atsavinātas 

publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā 

īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija 

(amatpersona), kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā 

daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus 

sertificētus vērtētājus, un septītā daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka 

mantas novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav 

apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju veic dome. 

Ar 26.04.2012. domes apstiprināto „Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punktu, pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada domes izveidota komisija, kuras 

mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada pašvaldības mantas privatizāciju, 

atsavināšanu un iznomāšanu. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir 

manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 

cenu. 

Atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts nosaka, ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma 

vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

īpašuma vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc 

grāmatvedības uzskaites datiem. 

Dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.10 atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites 

datiem ir 2069,67 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.10 atsavināšanas cena ņemot vērā novērtējumu un 

papildizmaksas būtu 2491,67 €. To veido: 

1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „INTERBALTIJA”, reģistrācijas nr. 

40003518352, 10.12.2019. aprēķinātā dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.10 tirgus 

vērtība  2 300 €; 

2) novērtēšanas izmaksas  96,80 €; 

3) jauna nekustamā īpašuma reģistrācija 30 €; 

4) inventarizācijas lieta 50,654 €; 

5) ierakstīšana zemesgrāmatā 14,23 €. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.53: 
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1) Atsavināt rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Baltā skola” Nr.10 ar 

kadastra numuru 8850 900 0527, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 81,1 m2  un 

pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 810/7170 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un 

zemes, par nosacīto cenu 2 500,00 €. 

2) Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

 

6. 

Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.11 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

A.Felts 

Pamats 

1) Dundagas novada pašvaldības domes 27.06.2019. sēdes lēmums Nr. 163 „Par 

nekustamo īpašumu atsavināšanas uzsākšanu”. 

2) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts, 3. panta otrā daļa, 

4. panta pirmā daļa, 8. panta otrā, trešā, sestā, septītā daļa. 

3) Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts. 

4) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

2. punkts. 

5) Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātais „Dundagas novada 

pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts. 

 

Mērķis 

Atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā ir dzīvokļa īpašums „Baltā 

skola” Nr.11 ar kadastra numuru 8850 900 0525, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 60,9 

m2  un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 609/7170 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas 

(kadastra apzīmējums 8850 015 0132 001) un zemes (kadastra apzīmējums 8850 015 0132). 

Īpašums atrodas Mazalakstē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī „Baltā skola” 

Nr.11). 

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

pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Savukārt 3. panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas 

pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

Ar Pašvaldības domes 27.06.2019. sēdes lēmumu nr. 163 „Par nekustamo īpašumu 

atsavināšanas uzsākšanu” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamam īpašumam „Baltā 

skola” dzīvoklim 11 ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0132 001 009 un pie tā piederošām 

domājamām daļām no kopīpašuma. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka 

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

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Atsavināšanas likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atsavinātas 

publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā 

īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija 

(amatpersona), kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā 

daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus 
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sertificētus vērtētājus, un septītā daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai 

nosaka mantas novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav 

apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju veic dome. 

Ar 26.04.2012. domes apstiprināto „Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punktu, pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada domes izveidota komisija, kuras 

mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada pašvaldības mantas privatizāciju, 

atsavināšanu un iznomāšanu. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir 

manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 

cenu. 

Atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts nosaka, ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma 

vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

īpašuma vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc 

grāmatvedības uzskaites datiem. 

Dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.11 atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites 

datiem ir 1556,09 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.11 atsavināšanas cena ņemot vērā novērtējumu un 

papildizmaksas būtu 1491,67 €. To veido: 

1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „INTERBALTIJA”, reģistrācijas nr. 

40003518352, 10.12.2019. aprēķinātā dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.11 tirgus 

vērtība  1 300 €; 

2) novērtēšanas izmaksas  96,80 €; 

3) jauna nekustamā īpašuma reģistrācija 30 €; 

4) inventarizācijas lieta 50,64 €; 

5) ierakstīšana zemesgrāmatā 14,23 €. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.54: 

1. Atsavināt rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Baltā skola” Nr.11 ar kadastra numuru 

8850 900 0525, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 60,9 m2  un pie dzīvokļa 

īpašuma piederošajām 609/7170 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, par 

nosacīto cenu 1600 €. 

2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

 

7. 

Par vieglās automašīnas piekabes pārdošanu 

A.Felts 

Pamats 

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

2. Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par pašvaldības 2020.gada 

budžetu”. 

 

Mērķis 

 Pašvaldības kustamo īpašumu lietderīga izmantošana.  
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Izvērtējums 

1)  Dundagas novada pašvaldībai pieder 1994. gada vieglās automašīnas piekabe ar 

reģistrācijas numuru D7121. Piekabi lietoja Dundagas pagasta iestādes, bet tā ir pilnīgi 

nolietojusies.   SIA “A3Eksperts” ir veikusi piekabes novērtēšanu un sagatavots  akts NR. 

AA02-2020-12, nosakot piekabes faktisko vērtību EUR 50.00  (iekļaujot PVN).Ir priekšlikums 

pārdot piekabi izsolē, nosakot izsoles sākumcenu EUR 50.00 EUR. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.55: 

Pārdot izsolē automašīnas piekabi TOM650 reģ. nr. D7121 ,VIN 4974, nosakot izsoles 

sākumcenu EUR 50.00 ( iekļaujot PVN) 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam  A.Kojro. 

 

 

 

8. 

Par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu V.Ruģēna ielā 4, Talsos 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.,8., 36.pants 

3. Likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. pants 

4. Talsu novada domes lēmums Nr.112 “Par nekustamā īpašuma V.Ruģēna ielā 4, Talsos, 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokola Nr.6, 30.punkts) 

 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) 04.03.2020. saņemts Talsu novada 

pašvaldības (turpmāk – TNP) 03.03.2020. iesniegums Nr. 12-7e/1116 (turpmāk – iesniegums), 

reģistrēts pašvaldībā Nr. DD-3-31.2/20/226 ar lūgumu izskatīt nākamajā Dundagas novada 

domes sēdē jautājumu par TNP piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu V.Ruģēna ielā 4, 

Talsos. 

Pašvaldībā izvērtēts minētais iesniegums, un tam pielikumā pievienotais Talsu novada 

domes lēmums Nr.112 “Par nekustamā īpašuma V.Ruģēna ielā 4, Talsos, atsavināšanu un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokola Nr.6, 30.punkts).  Iesniegumā teikts, ka TNP 

pieder nekustamais īpašums V.Ruģēna ielā 4, Talsos (kadastra Nr. 8801 013 0120). 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.2178 ha (kadastra apz. 

88010130120) un nedzīvojamās ēkas (noteiktais lietošanas veids – ārstniecības vai veselības 

aprūpes iestāžu ēkas) ar kopējo platību 2188,7 m2 (kadastra apz. 88010130120001). Minētajam 

īpašumam  Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības  uz Talsu novada pašvaldības vārda 

(Talsu pilsētas  zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0050 3610).  

TNP, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – 

Atsavināšanas likums) 8.pantu, ir veikusi atsavināmās mantas novērtēšanu. Vērtējums veikts 

27.08.2019. Atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama tās funkciju nodrošināšanai. 

Atsavināšanas likuma 36.panta otrā daļa nosaka, ka pārdodot nekustamo īpašumu ar 

nosacījumu - nosakot to izmantot tikai noteiktam mērķim vai ar citiem nosacījumiem, tos 

iekļauj pirkuma līgumā, līdz ar ko pašvaldībai ir tiesības noteikt ēkas turpmākas izmantošanas 

veidu, tādējādi izpildot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas 6.punkta prasības 

(nodrošināt veselības pakalpojumu pieejamību). Talsu pilsētā ir pieejami SIA 

“Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas”, poliklīnikas un citu ārstniecības personu pakalpojumi, 
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un īpašuma atsavināšana neietekmēs veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Talsu 

pilsētas, Talsu novada pašvaldības un blakus esošo novadu pašvaldību iedzīvotājiem.  

Likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. pants nosaka, ka līdz stājas spēkā likums 

par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu, ir tiesības atsavināt pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro un 0,1 procentu no 

pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.  

Talsu pilsētā ir pieejami SIA “Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas”, poliklīnikas un citu 

ārstniecības personu pakalpojumi, un īpašuma atsavināšana neietekmēs veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību Dundagas novada pašvaldības iedzīvotājiem. 

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 6 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga, 

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.56: 

Neiebilst Talsu novada domes 27.02.2020. lēmumam Nr.112 “Par nekustamā īpašuma 

V.Ruģēna ielā 4, Talsos, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokola Nr.6, 

30.punkts), par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu V.Ruģēna ielā 4, 

Talsos (kadastra Nr. 8801 013 0120). 

 

Lēmums nosūtāms: Talsu novada pašvaldībai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai 

 

 

 

9. 

Par papildinājumiem Dundagas novada domes 27.02.2020. lēmumā Nr. 32  

“Par nekustamā īpašuma pirkuma līgumu” 

Ziņo A.Korulis; A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 06.11.2019. iesniegums. 

2. Civillikuma 1864., 2041. un 2052.pants, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas likuma 2.panta pirmā daļa . 

  

Mērķis 

Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada domes 24.08.2018. lēmumu Nr. 176 “Par 

dzīvokļa īpašuma “Vectūļi” dz.5 izsoles rezultātu apstiprināšanu”. 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.08.2018. lēmumu Nr. 176 “Par dzīvokļa īpašuma 

“Vectūļi” dz.5 izsoles rezultātu apstiprināšanu” tika 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 €. Dundagas novada pašvaldība, 

(turpmāk – pašvaldība), 05.09.2018. ar personu noslēdza Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu 

Nr.DD-3-13.1/18/93, turpmāk – pirkuma līgums, par nekustamā īpašuma “Vectūļi”dz.5 

kadastra Nr.8850 900 0508, Dundagas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1085 5, turpmāk 

– īpašums “Vectūļi” dz.5. 

Pašvaldība 28.10.2019. saņēma personas 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 atcēlēja līgumu; 

2) Pārreģistrēt īpašuma “Vectūļi” dz.5 īpašumtiesības zemesgrāmatā atpakaļ uz 

pašvaldības vārda; 
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3) Pārņemt īpašuma “Vectūļi” dz.5 atpakaļ pašvaldības valdījumā, par to 

parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. 

Civillikuma 1864.pants nosaka, ka līgumu, kas noslēgts vienkārši vienojoties, var arī atcelt 

tāpat vienojoties. Bet ja līguma noslēgšanai bijusi vajadzīga sevišķa forma, tad tāda pati 

jāievēro arī to atceļot. Konkrētajā gadījumā pirkuma līguma noslēgšanai bija nepieciešams 

Dundagas novada domes 24.08.2018. lēmums Nr. 176 “Par dzīvokļa īpašuma “Vectūļi” dz.5 

izsoles rezultātu apstiprināšanu”. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.57: 

Papildināt Dundagas novada domes 27.02.2020. sēdes lēmuma Nr. 32 (protokola Nr. 4. 8.§)  

“Par nekustamā īpašuma pirkuma līgumu” lemjošo daļu ar jaunu 5.punktu sekojošā redakcijā:  

“5. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada domes 24.08.2018. lēmumu Nr. 176 “Par 

dzīvokļa īpašuma “Vectūļi” dz.5 izsoles rezultātu apstiprināšanu”. 

  

 

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds), adrese 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai. 

 

 

 

10. 

Par ceļu fonda izlietojuma plānu 2020.gadam 

Ziņo A.Kojro; A.Felts, M.Burnevics, V.Skuja, G.Kristiņš 

Pamats 

1) Domes saistošie noteikumi par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam 

2) 2008. gada 11. marta MK noteikumi Nr. 173. 

 

Mērķis 

Pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas nodrošināšana. 

 

Izvērtējums 

 Mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 2015. gadā bija 99241,00  EUR, 

2016.,2017. gadā — 107063,00 EUR, 2018. gadā 110 174,00 EUR, 2019. gadā 110000, 00 

EUR, 2020.gadā EUR 110000,00 Ar šādu līdzekļu daudzumu ir jāveic ceļu un ielu ikdienas 

uzturēšanas darbi  — sniega tīrīšana, greiderēšana, bedrīšu labošana, grāvju rakšana, tīrīšana, 

grants virsmu segumu uzlabošana, ceļazīmju atjaunošana un ceļu atjaunošanas darbi. 

 Ir priekšlikums šādam rīcību  un finanšu izlietojuma plānam 2020.gadam:  
 

 Kolkas pagastā veicama virsmas dubultā apstrāde ceļiem Nr. 22 Robežsargi-Līvānu 

mājas 340 m garumā un 3,5 m platumā ar šķembām un emulsiju (aptuvenās izmaksas EUR 

13700,00 )  

Dundagas pagastā 1) ceļa nr.6 1905. gada ielas asfalta virsmas atjaunošana vidēji 6 

cm biezumā pēc ūdenssaimniecības projekta. Aptuvenās šo darbu izmaksas EUR16000,00 . 

2) ceļa nr. 16 Dinsberga ielas asfalta virsmas atjaunošana vidēji 6cm biezumā 

592 m²; izmaksas EUR 9000.00 

3)ceļa nr. 8 Maija ielas asfalta virsmas atjaunošana vidēji 6cm biezumā 2041 m²; 

izmaksas  EUR 25000,00. 

4) ceļa nr. 1 Pils ielas asfalta virsmas atjaunošana vidēji 6 cm biezumā 3132 m², 

izmaksas EUR 39000,00.  

 Dundagas pagastā veicamie darbi uz grants ceļiem 

  (darbi veicami atsevišķos ceļa posmos,ikdienas uzturēšanas darbi): 
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nr. 7 ”Vecā skola – Dravnieki” (bedraino posmu labošana no 0,500 km līdz 

0,750 km);( Eur 2000.00) 

nr.35 “Kalnnieki” (caurtekas atjaunošana) (EUR 500.00) 

nr. 21 ”Vecvagari-Pernītes” Vīdale (caurtekas atjaunošana); (EUR 500.00) 

nr.,48,49 “Dīķlejas-Anaži”, “Ozolu ceļš”(grants, drupinātā asfalta  uzvešana uz 

bedrainajiem posmiem ,) (EUR 2000.00) 

nr.1 “Ādas bāze-Ozollapas”(bedraino posmu labošana)(EUR 500.00) 

nr.20 Āžu kapi (grāvju rakšana)( EUR 1000,00) 

 nr.32 “Silkalēji-Dūmeles kapi”(bedraino posmu labošana, celmu izraušana) 

  Ikdienas uzturēšanas darbi: 

1. sniega tīrīšana -10000,00 EUR; 

2. ceļu greiderēšana- 10000,00 EUR;(greiderēšana pēc nepieciešamības) 

3. bedrīšu remonts ar šķembām un asfaltbetonu -10000,00 EUR;(Dundagas asfaltētās ielas 

un ceļi  un Kolkas ceļi pēc nepieciešamības) 

4.  grants iegāde (pēc nepieciešamības),  apstrāde pret putēšanu, grāvju tīrīšana, drupinātā 

asfalta iegāde u.c.- 10000,00 EUR; 

5. zāles pļaušana, ceļazīmju atjaunošana, marķējuma atjaunošana, apmaļu atjaunošana- 

4000,00 EUR; 

Novadā kopumā lielāka apjoma darbiem ir jāsagatavo defektu akti, darba 

daudzumu un izmaksu saraksti un sludināmas cenu aptaujas.  

 

Tiek piedāvāts šobrīd nelemt par ceļa dubultās virsmas apstrādi Kolkā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga, 

M.Burnevics), pret-nav, atturas – 1 (V.Skuja) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.58: 

Apstiprināt ceļu fonda finanšu līdzekļu izlietojuma un rīcību plānu 2020. gadam Dundagas 

pagastā: 

1) ceļa nr.6 1905. gada ielas asfalta virsmas atjaunošana vidēji 6 cm biezumā pēc 

ūdenssaimniecības projekta. Aptuvenās šo darbu izmaksas EUR16000,00 . 

2) ceļa nr. 8 Maija ielas asfalta virsmas atjaunošana vidēji 6cm biezumā 2041 m²; 

izmaksas  EUR 25000,00. 

3) ceļa nr. 16 Dinsberga ielas asfalta virsmas atjaunošana vidēji 6cm biezumā 592 m²; 

izmaksas EUR 9000.00 

4) ceļa nr. 1 Pils ielas asfalta virsmas atjaunošana vidēji 6 cm biezumā 3132 m², 

izmaksas EUR 39000,00.  

  

Dundagas pagastā veicamie darbi uz grants ceļiem 

  (darbi veicami atsevišķos ceļa posmos, ikdienas uzturēšanas darbi): 

nr. 7 ”Vecā skola – Dravnieki” (bedraino posmu labošana no 0,500 km līdz 

0,750 km);( Eur 2000.00) 

nr.35 “Kalnnieki” (caurtekas atjaunošana) (EUR 500.00) 

nr. 21 ”Vecvagari-Pernītes” Vīdale (caurtekas atjaunošana); (EUR 500.00) 

nr.,48,49 “Dīķlejas-Anaži”, “Ozolu ceļš”(grants, drupinātā asfalta  uzvešana uz 

bedrainajiem posmiem ,) (EUR 2000.00) 

nr.1 “Ādas bāze-Ozollapas”(bedraino posmu labošana)(EUR 500.00) 

nr.20 Āžu kapi (grāvju rakšana)( EUR 1000,00) 

 nr.32 “Silkalēji-Dūmeles kapi”(bedraino posmu labošana, celmu izraušana) 

  

 Ikdienas uzturēšanas darbi: 

1. sniega tīrīšana -10000,00 EUR; 

2. ceļu greiderēšana- 10000,00 EUR;(greiderēšana pēc nepieciešamības) 

3. bedrīšu remonts ar šķembām un asfaltbetonu -10000,00 EUR;(Dundagas asfaltētās ielas 

un ceļi  un Kolkas ceļi pēc nepieciešamības) 
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4.  grants iegāde (pēc nepieciešamības),  apstrāde pret putēšanu, grāvju tīrīšana, 

drupinātā asfalta iegāde u.c.- 10000,00 EUR; 

5. zāles pļaušana, ceļazīmju atjaunošana, marķējuma atjaunošana, apmaļu atjaunošana- 

4000,00 EUR; 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 

 

 

11. 

Par Attīstības uzraudzības komisijas nolikumu 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 61.pants. 

2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 2.pants, 12.panta trešā daļa. 

3. Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 

„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 13.punkts. 

4. Dundagas novada Attīstības programma 2014.–2020.gadam. 

5. Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gads. 

6. Dundagas novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.267, protokols Nr.15., 11§ 

“Par nolikuma projektu “Attīstības uzraudzības komisijas nolikums””. 

 

Mērķis 

Aktualizēt Attīstības uzraudzības komisijas nolikumu 

 

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), un ar Dundagas 

novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr. 162 „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības 

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

attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam. Attīstības programmā ir noteikts, kādas darbības 

veicamas Attīstības uzraudzības komisijai programmas uzraudzības sistēmas procesā, savukārt 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam uzraudzība noteikta līdzīgi.  

Likuma “Par pašvaldībām” 61.pantā ir noteikts, ka atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai, vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem 

un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, un 

komisijas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem. Dundagas novada 

pašvaldības 2010.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības 

nolikums” 13.punktā noteikts, ka pašvaldībā darbojas Attīstības uzraudzības komisija. 

Nolikums Attīstības uzraudzības komisijai tika apstiprināts ar 23.10.2014. Dundagas novada 

domes lēmumu Nr.267 “Par nolikuma projektu “Attīstības uzraudzības komisijas nolikums””, 

protokols Nr.15., 11§. 

Teritorijas attīstības plānošanas likums 2.pantā nosaka, ka teritorijas attīstība tiek plānota 

tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot 

teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku, ko panāk ar 

12.panta trešajā daļā noteikto plānošanas dokumentu koordinēšanu un uzraudzību – ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, 

detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu.  

Dundagas novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr.267, protokols Nr.15., 11§ 

“Par nolikuma projektu “Attīstības uzraudzības komisijas nolikums”” dome nolēmusi pieņemt 

iesniegtā nolikuma projektu, kas pievienots pielikumā ar piebildi, ka jāprecizē komisijas 
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uzdevumi. Pielikumā pievienotais nolikums ticis noformēts kā apstiprināts ar iepriekš 

minēto lēmumu, tomēr tas neatspoguļojas lēmuma lemjošajā daļā, jo nav vārda “apstiprināt”. 

Lai veiktu attīstības plānošanas dokumentu uzraudzību atbilstoši Dundagas novada domes 

nolemtajai kārtībai, kā arī izskatītu ar novada attīstību saistītus jautājumus, ir nepieciešams 

precizēt Attīstības uzraudzības komisijas uzdevumus un izskatāmo jautājumu jomas, un korekti 

apstiprināt Attīstības uzraudzības komisijas nolikumu. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

1. NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.59: 

2. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības Attīstības uzraudzības komisijas nolikumu 

(pielikumā). 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmumu 

Nr.267, protokols Nr.15., 11§ “Par nolikuma projektu “Attīstības uzraudzības komisijas 

nolikums””. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

12. 

Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

Ziņo M.Blūma, A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

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

2. Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrā daļa  

3. Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 ,,Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29., 53.punkti 

4. Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.47 

„Dundagas novada pašvaldības nolikums”, 30.punkts 

 
Mērķis 

Noteikt kārtību, kādā Pašvaldība iznomā zemi personīgo palīgsaimniecību vajadzībām 

 

Izvērtējums 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 ,,Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktā noteikts, ka lēmumu par neapbūvēta 

zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs. 29.punktā norādīti gadījumi, kādos var 

nepiemērot publiskas izsoles procedūru, tostarp arī neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek 

izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu 

Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā 

zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas 

gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.  

Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības 

iznomāt rezerves fondā ieskaitītos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā 

paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod 

rīkojumu par iznomātā zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais 

zemesgabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā 

līdzvērtīgā zeme.  

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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Likums “Par pašvaldībām” 41. pants nosaka, ka  pašvaldības dome pieņem ārējos 

normatīvos aktus (saistošos noteikumus). Pašvaldības lēmumiem jāatbilst Satversmei, šim 

likumam un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem. 

 Dundagas novada pašvaldības 22.12.2010. saistošo noteikumu Nr.47 „Dundagas novada 

pašvaldības nolikums” 30.punkts nosaka, ka Attīstības un plānošanas komiteja sagatavo 

izskatīšanai domes sēdē dažādus jautājumus, tostarp par zemes lietām un īpašumu un teritorijas 

izmantošanu. 

Lai noteiktu kārtību, kādā pašvaldībā izskata jautājumus par neapbūvētu zemesgabalu, kas 

tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, ir nepieciešams izdot atbilstošus 

saistošos noteikumus, kas noteiks zemes iznomāšanas kārtību, tostarp noteiks zemes nomas 

līgumā ietveramās prasības.  

 

Tiek izteikts Sagatavotajā saistošo noteikumu projektā lieki ir iekļauta norma par 

apstrīdēšanas kārtību, jo to paredz citi ārējie normatīvie akti t.i. izslēgt c 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga, 

V.Skuja), pret-nav, atturas – 1 (M.Burnevics – nav saņēmis aktuālo lēmuma projekta redakciju) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.60: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām” (1.pielikumā). 

2. Apstiprināt zemes nomas parauglīgumu (2.pielikumā). 

 

  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

13. 

Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta 

nodošanu publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 14.pants 

2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pants 

3. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 80., 82.punkts 

4. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes 

uz vidi stratēģiskais novērtējums” 10.,11.un 12.5.punkts 

5. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības 

kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.punkts 

6. 2020. gada 25. marta Ministru kabineta rīkojums Nr. 119 “Grozījumi Ministru kabineta 

2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 

4.4.1.punkts. 

 

 

Izvērtējums 

Likuma „Par pašvaldībām” 14. pantā noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un 

teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas 

plānojuma administratīvo pārraudzību.  
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Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantā noteiktas prasības sabiedrības 

līdzdalībai teritorijas attīstības plānošanā, nosakot, ka teritorijas attīstību plāno, iesaistot 

sabiedrību. Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt informācijas un lēmumu pieņemšanas 

atklātumu, kā arī noskaidrot sabiedrības viedokli un organizēt sabiedrības līdzdalību teritorijas 

attīstības plānošanā, sniedzot pēc iespējas plašu un saprotamu informāciju. 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 80.punktā noteikts, ka izstrādes vadītājs 

sagatavo ziņojumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādi, kuru kopā ar attiecīgā 

plānošanas dokumenta izstrādātāja sagatavoto redakciju iesniedz izskatīšanai pašvaldības 

domē. 82.punktā noteikts, ka  pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskās 

apspriešanas termiņu nosaka ne īsāku par četrām nedēļām.  

Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes 

uz vidi stratēģiskais novērtējums” 10.,11.un 12.5.punkti nosaka prasības  paziņojumam par 

sabiedrības iespējām klātienē un interneta vidē iepazīties ar vides pārskata un plānošanas 

dokumentu. Paziņojumu izvieto pašvaldības — attiecīgās pašvaldības ēkā. Termiņš, līdz kuram 

sabiedrība var iesniegt izstrādātājam rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas 

dokumenta un vides pārskata projektu ir vismaz 30 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas. 

Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” 6. un 7.punktā noteikta sabiedrības līdzdalības īstenošana 

dažādos attīstības plānošanas procesa posmos, tostarp, līdzdarboties publiskajā apspriešanā. 

2020. gada 25. marta Ministru kabineta rīkojuma Nr. 119 “Grozījumi Ministru kabineta 

2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 4.4.1.punktā 

noteikts, ka no teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem izrietošo sabiedrisko vai 

publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.61: 

1. Nodot Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakciju un Vides pārskata projekta 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.  

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu ne mazāku par 30 dienām. 

3. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādātā teritorijas plānojuma 1.0 redakciju 

un Vides pārskatu klātienē var iepazīties Dundagas novada pašvaldības klientu 

apkalpošanas centrā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270, 

pašvaldības darba laikā. Elektroniskajā vidē – valsts vienotajā ģeotelpiskās 

informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas plānošana”, kā arī Dundagas 

novada pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv. Priekšlikumus var iesniegt 

Dundagas novada pašvaldībā - Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pag., Dundagas nov., 

LV-3270, vai elektroniski uz e-pasta adresi dome@dundaga.lv, vai arī reģistrējoties 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).  

4. Ievietot Dundagas novada pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv, pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Dundadznieks” un Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS) lēmumu par teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un 

Vides pārskata projekta publisko apspriešanu. 

5. Noteikt sabiedrības līdzdalības pasākumus – publiskās apspriešanas sanāksmes 

Dundagā un Kolkā. 

6. Uzsākt Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata 

projekta publisko apspriešanu pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

http://www.geolatvija.lv/
http://www.dundaga.lv/
mailto:dome@dundaga.lv
http://www.dundaga.lv/
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14. 

Par grozījumiem PII "Kurzemīte" nolikumā 

A.Felts 

Pamats 

Spēku zaudējis  Fizisko personu datu aizsardzības likums (05.07.2018.).  

 

Mērķis 

Veikt grozījumus izglītības iestādes Nolikumā, lai tā saturs atbilstu Latvijas republikas tiesību 

aktiem.  

 

Izvērtējums 

       Saskaņā ar to, ka 5.07.2018. zaudējis spēku Fizisko personu datu aizsardzības likums  

iestādes nolikumā izdarīt šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā: 

“Vadītāja tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības 

likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba 

likumā un citos normatīvajos aktos. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba 

līgums un amata apraksts. 

2. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā: 

“Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi, atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās 

izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, 

Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē 

darba līgums un amata apraksts.” 

          

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.62: 

           Apstiprināt grozījumus Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte”  

Nolikumā: 

1. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā: 

“Vadītāja tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības 

likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba 

likumā un citos normatīvajos aktos. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba 

līgums un amata apraksts. 

2. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā: 

“Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi, atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās 

izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, 

Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē 

darba līgums un amata apraksts.” 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” vadītāja 

Rudīte Baļķīte 

 

15. 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” 

A.Felts 

Pamats 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā un trešā daļa. 
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Mērķis 

Precizētu, papildinātu pakalpojumu apmērus un piešķiršanas nosacījumus.  

 

Izvērtējums 

 Saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.63: 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr. 4“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 

2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas 

novadā”” projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam 

 

 

16. 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

A.Felts 

 

16.1. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Pamats 

1. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta  pirmā un otrā daļa. 

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

jautājumu risināšanā” 4. punkts.  

3. Dundagas novada domes 03.11.2017. lēmums Nr.259 “Par reģistrēšanu palīdzības 

sniegšanas reģistrā”. 

4. Dundagas novada pašvaldības 06.03.2020. vēstule Nr. DD-3-23.1/20/175. 

5. (Vārds, uzvārds) 09.03.2020. iesniegums.  

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā atrodas nekustamais īpašums 

“Pils iela 16 - 1” – dzīvokļa īpašums kadastra apzīmējums 8850 900 0277, ar adresi Pils iela 16 

dz.1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270 (turpmāk – dzīvoklis Nr.1), kuru 

Pašvaldība izmanto izīrēšanai, palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

 Pamatojoties uz pašvaldības “Dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru” 

(turpmāk – reģistrs), palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, vispārējā kārtībā ir sniedzama 

(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx (turpmāk – persona), kura saskaņā ar Dundagas novada 

domes 03.11.2017. lēmumu Nr.259 “Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā”, ir 

reģistrēta reģistrā ar kārtas Nr.2. 

 Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 

18. panta  pirmo daļu, pašvaldība personai ir izsūtījusi dzīvokļa Nr.1 izīrēšanas piedāvājumu 

(reģistrēts pašvaldībā 06.03.2020. ar Nr. DD-3-23.1/20/175). 

 Saskaņā ar likuma 18.panta otro daļu, pašvaldība ir saņēmusi personas 09.03.2020. atbildi 

(reģistrēta pašvaldībā 09.03.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/140), kurā norāda, ka tā piekrīt dzīvokļa 

Nr.1 īrei. 
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Saskaņā ar pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktā noteikto, lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

  

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.64: 

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

2. Slēgt īres tiesību līgumu par nekustamā īpašuma “Pils iela 16-1” – dzīvokļa īpašuma ar 

kadastra apzīmējumu 8850 900 0277, ar adresi Pils iela 16 dz.1, Dundaga, Dundagas pag., 

Dundagas nov., LV-3270 izmantošanu ar (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx ar 

termiņu līdz 31.03.2021. 

 

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, Saimniecības pārzinim 

 

16.2. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Pamats 

1. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta pirmā un otrā daļa. 

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

jautājumu risināšanā” 4. punkts. 

3. Dundagas novada domes 24.11.2017. lēmums Nr.260 “Par reģistrēšanu palīdzības 

sniegšanas reģistrā”. 

4. Dundagas novada pašvaldības 05.03.2020. vēstule Nr. DD-3-23.1/20/171. 

5. (Vārds, uzvārds) 06.03.2020. iesniegums.  

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) tiesiskajā valdījumā atrodas 

nekustamais īpašums “Talsu iela 11-12” – dzīvoklis kadastra apzīmējums 8850 020 0106 

001 012 un pie tā piederošas domājamās daļas no kopīpašuma, ar adresi Talsu iela 11 dz.12, 

Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270 (turpmāk – dzīvoklis Nr.12), kuru 

Pašvaldība izmanto izīrēšanai, palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Beidzoties pašvaldības 19.10.2018. dzīvokļa īres līgumam Nr.DD-8-2.2/18/22, dzīvoklis 

Nr.12 no 31.12.2019. ir atbrīvojies. 

 Pamatojoties uz pašvaldības “Dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru” 

(turpmāk – reģistrs), palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, vispārējā kārtībā ir sniedzama 

(Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx (turpmāk – persona), kurš saskaņā ar Dundagas novada 

domes 24.11.2017. lēmumu Nr.260 “Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā” ir 

reģistrēts reģistrā ar kārtas Nr.1. 

 Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 

18.panta pirmo daļu, pašvaldība personai ir izsūtījusi dzīvokļa Nr.12 izīrēšanas piedāvājumu 

(reģistrēts pašvaldībā 05.03.2020. ar Nr. DD-3-23.1/20/171). 

 Saskaņā ar likuma 18.panta otro daļu, pašvaldība ir saņēmusi personas 06.03.2020. atbildi 

(reģistrēta pašvaldībā 06.03.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/130), kurā norāda, ka tā piekrīt dzīvokļa 

Nr.12 īrei. 
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Saskaņā ar pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktā noteikto, lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

  

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.65: 

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

2. Slēgt īres tiesību līgumu par dzīvokli “Talsu iela 11-12” ar kadastra apzīmējumu  

8850 020 0106 001 012 un pie tā piederošām domājamām daļām no kopīpašuma ar 

adresi: Talsu iela 11 dz.12, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270  ar 

(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx ar termiņu līdz 31.03.2021. 

 

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, Saimniecības pārzinim 

 

 

 

16.3. Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā 

 

Pamats 

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

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4., 5.3.apakšpunkts. 

3. Dundagas novada sociālā dienesta 05.03.2020. izziņa par atbilstību trūcīgas personas 

statusam Nr.2-9/23.  

4. (Vārds, uzvārds) 09.03.2020. iesniegums.  

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 

Izvērtējums 

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

kods xxxxx (turpmāk – persona) 09.03.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 09.03.2020. ar 

Nr. DD-3-26.2/17/139), kurā persona lūdz palīdzību – piešķirt dzīvojamo platību papildus 

norādot, ka ģimenē ir nepilngadīgi bērni, un tai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.  

 Saskaņā ar Dundagas novada sociālā dienesta 05.03.2020. izziņu par atbilstību trūcīgas 

ģimenes statusam Nr.2-9/23, personas ģimenes sastāvā ir nepilngadīgs bērns un ir piešķirts 

trūcīgas ģimenes (personas) statuss uz laiku no 01.03.2020. līdz 31.03.2020. 

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

risināšanā” (turpmāk – noteikumi Nr.4) 5.3.apakšpunkts nosaka, ka palīdzību dzīvokļu 

jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru 

apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. 

 Ņemot vērā, ka trūcīgas personas statuss tiek piešķirts personai (ģimenei) kurai ir zemāks 

ienākumu līmenis par personu, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss, personai 

palīdzība dzīvokļa jautājumā būtu sniedzama. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta pirmo daļu, 

personu, kuru atzīst par tiesīgu saņemt palīdzību, reģistrē pašvaldības dzīvokļa jautājumu 

risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā.  

Saskaņā ar noteikumu Nr.4 4.punktu lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem pašvaldības 

dome. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga, 

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.66: 

Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 

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

 

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

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

 

Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) pa pastu.  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

17. 

Par pirmpirkuma tiesībām 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1.   Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma 

tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14.panta otra daļa. 

2.   Likums “Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts, 78. pants. 

3.   (Vārds, uzvārds) 09.03.2020. iesniegums. 

4.   05.03.2020. pirkuma līgums nr.529. 

 

Izvērtējums 

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

kods xxxxx 09.03.2020. iesniegumu, kas reģistrēts pašvaldībā 09.03.2020. ar nr.DD-3-

26.2/20/136 (turpmāk – iesniegums), kurā tiek lūgts izskatīt pirmpirkuma tiesības uz būvju 

nekustamo īpašumu kadastra nr.88505200014. Iesniegumam pievienots 05.03.2020. pirkuma 

līgums, kas reģistrēts ar nr.529 zvērinātas notāres Ingunas Bakanauskas prakses vietā adresē 

Lielā iela 4, Talsi (turpmāk pirkuma līgums). 

Nekustamais īpašums kadastra nr.88505200014, sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumu 

88500200144 001 (dzīvojamā māja), 88500200144 002 (saimniecības ēka) 88500200164 003 

(siltumnīca ar saimniecības palīgtelpu), atrodas adresē Meža ielā 6, Dundagā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – būvju īpašums Meža 6) un ir (Vārds, uzvārds) personas 

kods xxxxx īpašumā, saskaņā ar Dundagas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma 

nr.100000534580. 

 Pirkuma līgumā būvju īpašuma Meža 6 norādītā pirkuma maksa ir 16 000 EUR (sešpadsmit 

tūkstoši eiro un 00 santīmi). 

Būvju īpašums Meža 6 atrodas uz zemes īpašuma ar kadastra nr.8850 020 0164, kas sastāv 

no zemes vienības 8850 020 0164 (platība 0,1208ha) un ir pašvaldības īpašumā, saskaņā ar 

Dundagas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma nr.100000506750. 

Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma 

tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14.panta otra daļa 

nosaka ka, ja ēkas (būves) vai augļu dārzs (koki) ir patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirmpirkuma 

vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. 

Likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk _likums) 78. pants nosaka,  ka vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais 

īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot 

teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības 

plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma 

nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai. 

https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
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Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu un pirmās daļas 17 punkts nosaka, ka 

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

var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.67: 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu kadastra nr.88505200014, kas 

sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumu 88500200144 001 (dzīvojamā māja), 88500200144 

002 (saimniecības ēka) 88500200164 003 (siltumnīca ar saimniecības palīgtelpu) un atrodas 

adresē Meža iela 6, Dundaga, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  

 

 Lēmums nosūtāms:  

1. Zvērinātai notārei Ingunai Bakanauskai notare@inbox.lv 

2. (Vārds, uzvārds) 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

Likums par nekustama īpašuma nodokli 3.pants 2.punkts, 3.panta 3.punkts, 5.panta 1.punkta 1² 

apakšpunkts.  

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana daudzbērnu ģimenei. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – arī Pašvaldība) 2020. gada 11. martā saņēma 

un ar numuru DD-3-26.2/20/143 reģistrēja (Vārds, uzvārds)  (turpmāk arī – Iesniedzēja) 

iesniegumu (turpmāk arī – Iesniegums). Iesniegumā lūgts piemērot nekustamā īpašuma 

nodokļa atlaidi 2020. gadā par īpašumu „xxx” ar kadastra Nr.8862 009 0027 kā daudzbērnu 

ģimenei, jo 2020.gada 14.janvārī ir piedzimis 3. bērns, kurš deklarēts adresē „xxx” 20.01.2020. 

          Likuma par nekustama īpašuma nodokli 3.panta “Nekustamā īpašuma nodokļa likme, 

taksācijas periods un nodokļa aprēķināšana” 2.punkts nosaka, ka “Nekustamā īpašuma nodokļa 

taksācijas periods ir kalendārais gads” un  

šī panta 3.punkts nosaka, ka “Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no nekustamā 

īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī. [...].”  

    Savukārt, Likuma par nekustamā īpašuma nodokli 5.panta „Atvieglojumi nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem” 1.punkta 1² apakšpunkts nosaka, ka „Nekustamā īpašuma 

nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne 

vairāk par 500 eiro, par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā 

īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas 

dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas 

veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) 

vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī 

aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst 

vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir 

deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus 

piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā 

mailto:notare@inbox.lv
https://likumi.lv/ta/id/43913#p3
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panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais 

radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.”  

Iesniedzējs un visi trīs ģimenes bērni ir deklarēti Dundagas novada pašvaldībā, īpašumā 

„xxx”.  

Nekustamā īpašuma nodoklis īpašuma „xxx” dzīvojamai mājai gadā ir 18,37 EUR. 

Atlaide aprēķināta 50% vai 9,18 EUR apmērā. 

Tiek rosināts veikt pārrēķinu par 2020.gadu, izņemot par janvāra mēnesi. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.68: 

Piešķirt (Vārds, uzvārds) par īpašuma „xxx”, kadastra numurs 8862 009 0027, dzīvojamai ēkai 

50% nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 8,42 EUR apmērā par 11 mēnešu periodu, 

sākot ar 01.02.2020. līdz 31.12.2020. no gada nodokļa maksas ar atlaidi, izslēdzot janvāra 

mēnesi. 

 

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

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

 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

 

19. 

Par iecelšanu Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā 

Ziņo J.V.Valtere; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts 

2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.pants 

3. Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9. punkts; 

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

daļa, 8.1 panta 4.1 daļa 

 

Mērķis 

Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas pilnvērtīgas darbības nodrošināšana, Darba 

tiesisko attiecību nodibināšana ar iestādes vadītāju, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 

kā arī izvērtēt iespēju savienot amatus. 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, pēc pretendentu izvērtēšanas uz 

izsludināto vakanci, darba attiecības tika nodibinātas ar Gintu Pļaviņu (11.03.2020. 

līgums Nr.DD-4-6/20/45), pirms tam saņemot saskaņojumu no Tieslietu ministrijas 

(03.03.2020. vēstule Nr.16.2-3/328).  

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var 

iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.  

2. 11.03.2020. ir saņemts G.Pļaviņas iesniegums (reģ.Nr. iesniegums Nr. DD-3-

26.2/20/144) ar lūgumu atļaut savienot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatu ar SIA 

“GP pasākumi” valdes locekles amatu. 
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3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

8.1 panta piektā daļa nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai 

(institūcijai) ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, 

nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; 2) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs 

Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde paredzēta ārvalstī, starptautiskajā 

organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā. 

4. Dome secina, ka esošajā gadījumā amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

5. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa 

cita starpā nosaka, ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, 

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

speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

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

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

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

un radošais darbs.  

 Konstatēts, ka esošajā gadījumā neieņems vairāk kā divus citus algotus vai citādi 

atlīdzināmus amatus 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

1) NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.69: 

2) Ar 2019.gada 11.martu iecelt Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā 

Gintu Pļaviņu, p.k. xxxxx. 

3) Atļaut Gintai Pļaviņai savienot Dundagas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatu ar 

SIA “GP pasākumi” valdes locekles amatu 

 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, izpilddirektorei  

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, izpilddirektorei 

 

 

 

20. 

Par izmaiņām 23.01.2020. Dundagas novada domes lēmumā Nr.21 “Par nomas tiesību 

izsoles sākumcenu” (nekustamais īpašums Brīvības iela 1a). 

A.Felts 

Pamats 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta Rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. 

izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 

14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā 

 

Mērķis 

Ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar izsludināto visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža  

līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā 

esamības laikā, kā arī ar aicinājumu pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt 

klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti,  Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas  un iznomāšanas komisija rosina  grozīt 23.01.2020. Dundagas novada domes 
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pieņemtā lēmuma Nr. 21 “Par nomas tiesību izsoles sākumcenu”  lemjošās daļas 3.punktu 

“Nomnieku noskaidrot mutiskā izsolē” , nosakot, ka nekustamā īpašuma “Brīvības iela 1a” 

nomas tiesību izsoli organizēt kā  rakstisku izsoli. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.70: 

Nekustamā īpašuma “Brīvības iela 1a” (kadastra numurs 8850 020 0179, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0179, aptuveni 0,2169 ha platībā) nomnieku noskaidrot 

rakstiskā izsolē. 

 

Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas  un iznomāšanas komisijai. 

 

 

 

21. 

Par izmaiņām 28.11.2019. Dundagas novada domes lēmumā Nr.321 “Par nekustamā 

īpašuma “Jauntūļi” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

A.Felts 

Pamats 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. 

izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 

14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā 

 

Mērķis 

Ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar izsludināto visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža  

līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā 

esamības laikā, kā arī ar aicinājumu pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt 

klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti,  Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas  un iznomāšanas komisija rosina  grozīt 28.11.2019. Dundagas novada domes 

pieņemtā lēmuma Nr. 321 “Par nekustamā īpašuma “Jauntūļi” atsavināšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu”  lemjošās daļas 1.punktu “Atsavināt mutiskā izsolē nekustamo īpašumu ‘Jauntūļi” 

ar kadastra numuru 8850 024 0010, kas sastāv no 0,1447 ha lielas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 024 0010, par nosacīto cenu 6130,00 eiro”, nosakot atsavināšanas 

paņēmienu uz rakstisku izsoli. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.71: 

Atsavināt rakstiskā izsolē nekustamo īpašumu ‘Jauntūļi” ar kadastra numuru 8850 024 0010, 

kas sastāv no 0,1447 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0010, par 

nosacīto cenu 6130,00 eiro. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas  un iznomāšanas komisijai. 
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22. 

Par izmaiņām 22.08.2019. Dundagas novada domes lēmumā Nr.203 “Par dzīvokļa 

īpašuma “Lauciņi 1” dz.13  atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

A.Felts 

Pamats 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. 

izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 

14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā 

 

Mērķis 

Ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar izsludināto visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža  

līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā 

esamības laikā, kā arī ar aicinājumu pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt 

klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti,  Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas  un iznomāšanas komisija rosina  grozīt Dundagas novada domes 22.08.2019. 

pieņemtā lēmuma Nr. 203 “Par dzīvokļa īpašuma “Lauciņi 1” dz.13  atsavināšanu un nosacītās 

cenas noteikšanu”  lemjošās daļas 1.punktu “Atsavināt mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu 

“Lauciņi 1”dz.13 ar kadastra nr.8850 900 0521, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 35,90 

m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 359/4871 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un 

zemes, par nosacīto cenu 1700,00”, nosakot atsavināšanas paņēmienu uz rakstisku izsoli. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.72: 

Atsavināt rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu “Lauciņi 1”dz.13 ar kadastra nr.8850 900 0521, 

kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 35,90 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 

359/4871 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, par nosacīto cenu 1700,00”. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas  un iznomāšanas komisijai. 

 

 

23. 

Par izmaiņām 28.11.2019. Dundagas novada domes lēmumā Nr.322 “Par nekustamā 

īpašuma “Liepu iela 5” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” 

A.Felts 

Pamats 

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 

14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā 

 

Mērķis 

Ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar izsludināto visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža  

līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā 
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esamības laikā, kā arī ar aicinājumu pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju 

robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti,  Dundagas novada pašvaldības 

Privatizācijas, atsavināšanas  un iznomāšanas komisija rosina  grozīt 28.11.2019. Dundagas 

novada domes pieņemtā lēmuma Nr. 322 “Par nekustamā īpašuma “Liepu iela 5” atsavināšanu 

un nosacītās cenas noteikšanu”  lemjošās daļas 1.punktu “Atsavināt mutiskā izsolē nekustamo 

īpašumu ‘Liepu iela 5” ar kadastra numuru 8850 020 0211, kas sastāv no 0,2087 ha lielas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0211, par nosacīto cenu 3170,00 eiro”, 

nosakot atsavināšanas paņēmienu uz rakstisku izsoli. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.73: 

Atsavināt rakstiskā izsolē nekustamo īpašumu ‘Liepu iela 5” ar kadastra numuru 8850 020 

0211, kas sastāv no 0,2087 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0211, 

par nosacīto cenu 3170,00 eiro. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas  un iznomāšanas komisijai. 

 

 

 

24. 

Par Dundagas novada domes 2019.gada 19.decembra lēmuma Nr.364 atcelšanu 

Ziņo M.Blūma; A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

1. Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi”, 2.daļa. 

2. Administratīvā procesa likuma 70.panta 3.daļa  un 83. un 84.pants 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada dome 2019.gada 19.decembrī pieņēma lēmumu Nr.364 (protokols 

Nr.17, 22.§) “Par telpu nomas tiesību maiņu” (turpmāk – lēmums).  

Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi”, 2.daļā noteikta kārtība, kādā var iznomāt pašvaldībai piederošu nekustamu 

īpašumu. 16.punktā ir noteikts, ka iznomātājam ir tiesības, nerīkojot izsoli pārjaunot nomas 

līgumu, nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus un ievērot virkni 

nosacījumus. Lēmumā noteiktā telpu maiņa neatbilst normatīvā aktā noteiktajai situācijai, kad 

nav veicama nomas izsole. 

Administratīvā procesa likuma (turpmāk – likums) 70.panta 3.daļa  nosaka, ka 

administratīvais akts ir spēkā tik ilgi, līdz to atceļ, izpilda, vai vairs nevar izpildīt sakarā ar 

faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu. 83. pantā noteikts, ka iestāde pēc savas iniciatīvas var 

lemt par administratīvā akta atcelšanu, bet likuma 84.pants nosaka, ka administratīvais akts ir 

tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks - ja neatbilst tiesību normām. 

Pašvaldība, izvērtējot lēmuma tiesiskumu, secina, ka tas ir atceļams, jo neatbilst tiesību 

normām. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga), 

pret-nav, atturas – 2 (V.Skuja, M.Burnevics) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.74: 

Atcelt Dundagas novada domes 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.364 (protokols Nr.17, 

22.§) “Par telpu nomas tiesību maiņu”. 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai 
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25. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas  termiņa pārcelšanu 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 3. punkts; 

2. Likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 

sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pants. 

 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma nodokļa pirmā samaksas termiņa pārcelšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – arī pašvaldība) 2020. gada 19. martā sakarā ar 

koronavīrusa Covid-19 valstī izsludināto ārkārtas situāciju, lūdza SIA „ZZ Dats” nesūtīt e-

atgādinājumus nevienam no Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem.  

Vienlaicīgi SIA „ZZ Dats” tika informēti, ka jāpārceļ nekustamā īpašuma nodokļa 

samaksas pirmais termiņš visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem līdz 15.05.2020. 

 

          Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 3. punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 

15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī 

reizi gadā avansa veidā. 

Pašvaldība var īstenot savas tiesības, kas noteiktas likuma „Par valsts apdraudējuma un 

tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantā, kas 

nosaka, ka pašvaldībām 2020. Gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa 

samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos 

pārceļot uz vēlāku laiku 2020. Gada ietvaros. 

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.75: 

Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas pirmo termiņu visiem nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem līdz 15.05.2020. 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

26. 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

Ziņo A.Korulis; A.Felts 

Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants. 

 

Mērķis 

Nodrošināt, ka Dundagas novada pašvaldības nolikumā ir paredzētas pašvaldības domes 

deputāta tiesības sēdēs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā.  

https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n31
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
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Izvērtējums 

 Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

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

pašvaldības nolikumu. 

 Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumam Nr. 103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, kā arī ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības 

ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijas, nolūkā novērst Covid-19 

infekcijas izplatīšanos Dundagas novada pašvaldībā ir nepieciešams noteikt, ka pašvaldības 

domes deputātam ir tiesības domes un pastāvīgās komitejas kārtējās un ārkārtas sēdēs 

piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā.  

 

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

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.76: 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 

2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 “Dundagas novada pašvaldības 

nolikums”” projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai 

 

 

 

27. 

Par nomas maksas nepiemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku un grozījumiem 2019. 

gada 20. decembra telpu un aprīkojuma nomas līgumā Nr. DD - 8- 2.2/19/46. 

Ziņo A.Korulis; A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

1. Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 

sakarā ar Covid-19 izplatību” 13. pants; 

2. SIA “SĀTS” 16.03.2020. iesniegums (reģistrēts ar Nr.DD-3-26.2/20/149). 

 

Mērķis 

Nepiemērot telpu nomas maksu uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” darbības laiku.  

 

Izvērtējums 

SIA “SĀTS” 16.03.2020. iesniegumā lūdz nepiemērot telpu nomas maksu. Likuma “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 

izplatību” 13. pants nosaka, ka pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un 

publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz 

šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas 

mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par 

nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro 

kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par 

patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem 

īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem. 

 

Tiek rosināts lēmuma darbības laiku noteikt uz laiku, kad pašvaldība neizmanto pakalpojuma 

sniedzēja pakalpojumus. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga, 

M.Burnevics, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.77: 

1. Atbrīvot Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SĀTS” no nomas maksas uz likuma “Par 

valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 

Covid-19 izplatību” darbības laiku. 

2. Nepiemērot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SĀTS” kavējuma procentus un 

līgumsodu samaksas kavējuma gadījumā likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku 

novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” darbības laikā. 

3. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot vienošanos 

par attiecīgajiem grozījumiem 2019. gada 20. decembra telpu un aprīkojuma nomas 

līgumā Nr. DD - 8- 2.2/19/46.  

4. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektori slēgt vienošanos par 

grozījumiem 2019. gada 20. decembra telpu un aprīkojuma nomas līgumā Nr. DD - 8-

 2.2/19/46. 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, SIA “SĀTS”, Dundagas nov., Dundagas pag., 

Dundaga, Talsu iela 20A  

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

Dažādi jautājumi 

 

Par ēdināšanas nodrošināšanu daudzbērnu ģimeņu bērniem dzīvesvietā. 

 

Izpilddirektore J.V.Valtere informē par sagatavoto priekšlikumu krīzes situācijā nodrošināt 

daudzbērņu ģimeņu bērnus ar silto ēdienu dzīvesvietā. Priekšlikums tiek vērtēts pozitīvi, taču 

jānoskaidro visi apstākļi par piegādes drošību, par vīrusa izplatības ierobežošanu u.c.   

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.40. 

 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 27.03.2020. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 27.03.2020. 
 

 

 

 


