
 
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 25. jūnijā                                                                                             Nr.9. 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

Sēdē piedalās 9 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Gunārs Kristiņš,  Madars 

Burnevics, Regīna Rūmniece, Andra Grīvāne, Tamāra Kaudze, Vilnis Skuja 

Administrācijas darbinieki: Ainārs Korulis, Andris Kojro, Smaida Šnikvalde, Iveta Bekmane, 

Aldis Pinke4ns, Diāna Kristiņa, Ilze Iesalniece-Brukinga, Rudīte Baļķīte 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektores p.i. ziņojums. 

2. Par gājēju ietves asfaltēšanu Brīvības ielā. 

3. Par maksas pakalpojumiem Kolkas Lībiešu saieta namā. 

4. Par ūdensvada un kanalizācijas remontu Kolkas pamatskolā. 

5. Par grozījumiem apstiprinātajos pasākumu plānos 2020.gadam. 

6. Par grozījumiem PII “Kurzemīte” budžetā. 

7. Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā. 

8. Par papildus finansējumu Dundagas vidusskolas skolas ēkas jumta atjaunošanai un 

zibens aizsardzības sistēmas izbūvei. 

9. Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā. 

10. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Dundagas veselības centrs”. 

11.  Par dāvinājuma pieņemšanu. 

12. Par zemes nomas tiesībām. 

13. Par finansējuma piešķiršanu Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes katoļu draudzes 

projektam “Kolkas katoļu baznīcas apkārtējās ainavas uzlabošana: dzīvžoga sakopšana 

un atjaunošana, dekoratīvā kroņa nostiprināšana zvana tornī”. 

14. Par Dundagas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

15. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

16. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

17. Par iecelšanu Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja 

amatā. 

18. Lēmuma saskaņošana par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores pienākumu 

izpildītāju 

Dažādi jautājumi 
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1. 

Izpilddirektores p.i. ziņojums  

 

Izpilddirektores pienākumu izpildītājs Ainārs Korulis informē par pasākumiem, kas jāveic 

saistībā ar pieņemto Administratīvi teritoriālās reformas likumu, attiecībā uz bērnu tiesību 

aizsardzības jomu, kā arī par tiesas rezultātiem (strīds par medību tiesību nomas līgumu). 

 

Deputāti uzdod jautājumus par SIA “Legit” iesnieguma virzību un par vidusskolas jumta 

nomaiņu. 

 

2.  

Par gājēju ietves asfaltēšanu Brīvības ielā 

A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

Domes saistošie noteikumi par pašvaldības 2020. gada budžetu. 

 

Mērķis 

Pašvaldības infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana. 

 

Izvērtējums 

2020.gada Saimnieciskā dienesta budžetā “”Pārējie vides aizsardzības pasākumi”” kodā 5232 

ir paredzēti līdzekļi  EUR 16.000 Talsu ielas trotuāra atjaunošanai no Skolas ielas līdz Talsu 

ielai 5 ar asfalta segumu. Posmā pie Talsu ielas 11 ir vajadzīgs mazais asfalta klājējs, jo lielajai 

tehnikai traucē tuvumā esošie koki. Ņemot vērā jau šogad piedāvātās asfaltēšanas izmaksas, 

varētu būt līdzekļu ietaupījums uz šiem darbiem. Pēc cenu aptaujas būs zināmas precīzas 

izmaksas. Ir priekšlikums izskatīt Brīvības ielas trotuāra atjaunošanu no Brīvības ielas 19  uz 

SIA “”Dundagas”” pusi, jo 

1) esošā trotuāra asfalta segums ir pilnībā nolietojies, sabrucis, bet laba ir šķembu apakškārta, 

2)Brīvības iela ir visbīstamākā iela Dundagā transportam un gājējiem-līkumi, kraujas, 

lielgabarīta tehnika, fūres, 

3) saglabāt esošo trotuāru, neļaujot tam aiziet postā, 

4) iegūstam drošu trotuāru gājējiem, velosipēdistiem, skrituļotājiem, nūjotājiem, māmiņām ar 

bērniem; 

5)lietderīgi izmantojam mazgabarīta specializētās tehnikas esamību Dundagā. 

Trotuārs ir sadalīts 4 nosacītās daļās ar uzbrauktuvēm uz ielas. Ir sagatavotas darba daudzumu 

un izmaksu tāmes: 

1)229 m² un EUR 4583.46 

2)404 m² un EUR 8086.09 

3) 250 m² un EUR 6707.33 

4) 328 m² un EUR 6564,95 

Lai noasfaltētu divus posmus, papildus no budžeta būtu nepieciešami aptuveni EUR 5.000 

(precīzi pēc cenu aptaujas). 

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.118: 

1. Atļaut izlietot atlikušos līdzekļus (aptuveni EUR 5.000, precīzi pēc cenu aptaujas) no 

Talsu ielas un no iegūtiem šķeldas līdzekļiem Brīvības ielas trotuāra asfaltēšanai. 

2.  Piešķirt papildus EUR 5.000 no budžeta divu posmu  trotuāra asfaltēšanai Brīvības 

ielā. 

                                

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 
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3.  

Par maksas pakalpojumiem Kolkas Lībiešu saieta namā 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkts; 

2. Latvijas Valsts standarts „LVS 200-7. Tūrisma pakalpojumi. Tūrisma informācijas sniedzēji 

(Tūrisma informācijas punkti. Tūrisma informācijas centri. Tūrisma informācijas biroji)”; 

3. Dundagas novada pašvaldības 23.01.2020 saistošie noteikumi Nr.1 „Par Dundagas novada 

pašvaldības budžetu 2020. gadam”; 

4. Kolkas Lībiešu saieta nama darbības stratēģija 2019.-2025. gadam; 

5. Ministru kabineta noteikumi Nr.537 22.09.2015 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un 

nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”. 

 

Mērķis 

Veicināt Dundagas novada, tūrisma objektu, kultūras un dabas mantojuma 

atpazīstamību, tādējādi sekmējot Dundagas novada kā tūrisma galamērķa attīstību; veidot 

pozitīvu saskarsmi ar sabiedrību; vairot vietējo amatnieku, mājražotāju darbību un popularitāti; 

novērst tirgus nepilnību, nodrošinot sabiedrībai vietējas izcelsmes suvenīru un produktu 

pieejamību; attīstīt Kolkas Lībiešu saieta nama pakalpojumus. 

 

Izvērtējums 

1. Kopš 2019. gada marta Dundagas novada pašvaldībā ir uzsākusi darbību Kolkas 

pagasta pārvaldes struktūrvienība “Lībiešu saieta nams”, kura ir vienīgā pašvaldības 

institūcija Kolkas pagastā, kuras funkcija ir Dundagas novada tūristiem nepieciešamu 

pakalpojumu nodrošināšana.  

Pirmajā darbības gadā Lībiešu saieta namu apmeklēja apm. 6300 Dundagas novada 

viesu un viens no biežākajām viesu vēlmēm, ko nav bijis iespējams izpildīt, bija iespēja 

iegādāties par atmiņu no viesošanās Kolkā kādu simbolisku priekšmetu, kas  oriģinālā 

veidā ataino lībiskos akcentus, simbolus, Kolku, Dundagas novadu, Latviju. 

Ņemot vērā šo pieprasījumu un apkārtnes uzņēmēju piedāvājumu, ir secināts, ka pastāv 

vietējo suvenīru piedāvājuma trūkums. Ņemot vērā to, ka šī darbība Lībiešu saieta 

namā tiktu veikta apjomā, kas naudas izteiksmē nepārsniedz 1000-1500€ gadā, šāds 

apgrozījums nevar tikt uzskatīts par konkurenci kropļojošu faktoru. 

2. Kolkas Lībiešu saieta nama darbības stratēģijā 2019.-2025. gadam kā viens no iestādes 

darbības virzieniem (mērķiem) ir noteikts tūrisma informācijas sniegšana un tūrisma 

attīstība Dundagas novadā, un viens no iestādes prioritāriem uzdevumiem ir nodrošināt 

tūrisma informatīvo materiālu un suvenīru pieejamību. 

3. Latvijas Valsts standarts „LVS 200-7. Tūrisma pakalpojumi. Tūrisma informācijas 

sniedzēji (Tūrisma informācijas punkti. Tūrisma informācijas centri. Tūrisma 

informācijas biroji)” pieļauj valstī pastāvošo likumu kārtībā tūrisma informācijas 

sniedzējiem veikt arī saimniecisko darbību, piemēram, karšu, suvenīru pārdošanu un 

citu pakalpojumu sniegšanu. 

4. Dundagas novada pašvaldības 23.01.2020 saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Dundagas 

novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” Lībiešu saieta nama budžetā suvenīru 

iegādei kodā 2314 ir paredzēts finansējums 1200€ apmērā, kā arī 400€ kases aparāta 

iegādei  kodā 2312. 

5. Likuma “Par pašvaldībām” 21. pants nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts 

vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem. 

6. Lai pašvaldības iestāde varētu veikt saimniecisku darbību- preču realizāciju par 

samaksu, domei ir nepieciešams apstiprināt iestādes maksas pakalpojumu cenrādi. 
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Ņemot vērā to, ka iespējamo pārdodamo priekšmetu (suvenīru) 

specifikācijas un iegādes izmaksu diapazons būs pietiekoši plašs un bieži mainīgs, ir 

pamatoti izteikt suvenīru pārdošanas izmaksas relatīvās vienībās- piemērojot cenas 

procentuālu palielinājumu attiecīgā priekšmeta iegādes izmaksām. Šo suvenīru 

tirdzniecības ar uzcenojumu mērķis nav gūt peļņu vai veidot konkurenci ar līdzīga 

profila vietējiem uzņēmējiem, bet gan apmierināt pieprasījumu un nosegt pašvaldībai ar 

suvenīru izstrādāšanu, iegādi, realizāciju saistītās izmaksas. 

7. Ministru kabineta noteikumu Nr.537 22.09.2015 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un 

nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” nosaka 

nodokļu maksātāja struktūrvienību reģistrācijas kārtību. Kolkas Lībiešu saieta nams 

11.04.2019 ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju struktūrvienību 

reģistrā ar reģistrācijas Nr. 90012110932. 

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.119: 

1. Atļaut Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kolkas pagasta pārvalde” 

struktūrvienībai “Lībiešu saieta nams” sniegt maksas pakalpojumu- suvenīru 

tirdzniecība. 

2. Noteikt katram Lībiešu saieta namā pārdodamajam priekšmetam uzcenojumu 20% 

apmērā no attiecīgā priekšmeta iegādes cenas, noapaļojot līdz tuvākajiem 0.10€ uz 

augšu. Preces cenai jāietver pievienotās vērtības nodokļa likme Pievienotās 

vērtības nodokļa likumā noteiktā apmērā. 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam A.Pinkenam 

 

 

 

4.  

Par ūdensvada un kanalizācijas remontu Kolkas pamatskolā 

A.Felts 

Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punkts; 

2. 2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.610 “Higiēnas prasības 

izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, 

profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības 

programmas”; 

 

Mērķis 

Nodrošināt ūdens kvalitāti Kolkas pamatskolā atbilstoši ūdens monitoringa prasībām 

 

Izvērtējums 

Kolkas pamatskolā ūdens analīzes neatbilsts ūdens monitoringa prasībām. Pienākošā 

ūdensvada caurule skolas pagrabstāvā ir novecojusi, ar redzamiem bojājumiem un nosēdumiem 

caurules iekšpusē, kas samazina ūdens kvalitāti un caurplūdi. 

Ēkas 2.stāvā zēnu tualetē ūdens krājās izlietnēs, nenodrošina ūdens aizplūdi kanalizācijā. 

Apsekojumā konstatēts, ka kanalizācijas caurule starp stāviem ir novecojusi un nav iespējams 

kvalitatīvi iztīrīt. Pastāv risks, ka starp stāviem var rasties caurules plaisas. 

Finansējums: 

Ir sastādītas divas tāmes 1.tāme Kolkas pamatskolas kanalizācijas cauruļu nomaiņai 553,44 

euro un 2.tāme Kolkas pamatskolas ūdensvada nomaiņa pagrabstāvā 719, 89 euro. 

Lai veiktu nepieciešamo remontu Kolkas pamatskolas budžetā 2020.gadam nepieciešami šādi 

grozījumi uz kodu 2244: 
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1. 258 eiro no koda 2241;  

2. 187 eiro no koda 2243;  

3. 30 eiro no koda 2249; 

4. 300 eiro no koda 2223; 

5. 400 eiro no 2363; 

6. 99 eiro no 2322. 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, Z.Tālberga), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.120: 

1. Atļaut Kolkas pamatskolas direktorei organizēt ūdensvada nomaiņu Kolkas pamatskolā.  

2. Nepieciešamo finansējumu 1273,33 eiro nodrošināt no Kolkas pamatskolas 2020. gada 

budžeta. 

3. Pie budžeta grozījumiem veikt izmaiņas Kolkas pamatskolas budžeta tāmē.  

 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pamatskolai 

 

Sēdei pievienojas deputāts Vilnis Skuja. 

 
 

5. 

Par grozījumiem apstiprinātajos pasākumu plānos 2020.gadam 

A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta, 5.punkts 

2. Kultūras institūciju likuma 2.panta 1.daļa, 2.panta 2.daļas 1.- 8.punkts 

 

Mērķis 

Aktualizēt kultūras un sporta pasākumu plānus. 

 

Izvērtējums 

Viens no pašvaldības uzdevumiem ir rūpēties par kultūras dzīves norisi pašvaldībā 

atbilstoši dažādu iedzīvotāju grupu vajadzībām. 2020.gada 23.janvārī ar Dundagas novada 

domes lēmumu Nr.8 apstiprināja iestāžu un struktūrvienību Dundagas Kultūras pils, Kolkas 

Tautas nama, Lībiešu saieta nama, un sporta pasākumu plānus.  

Sekojot līdzi Latvijas un pasaules notikumiem saistībā ar Covid-19 izplatību un ņemot vērā 

iespējamos riskus un neziņu par turpmāko situācijas attīstību, iestāžu vadītāji veikuši 

grozījumus 2020. gada pasākumu plānos (Dundagas Kultūras pils  – Pielikums nr.1; Kolkas 

Tautas nams – Pielikums Nr.2; “Lībiešu saieta nams”  - Pielikums Nr.3; Sporta pasākumi – 

Pielikums Nr.4), paredzot atcelt vairākus pasākumus, kuru īstenošana bija plānota līdz 

augustam, jo esošajā situācijā organizēt šādus pasākumus varētu būt daudz sarežģītāk, kā arī 

dažu pasākumu norisi organizēt gada pēdējā ceturksnī. 

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 2 (Z.Tālberga, V.Skuja) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.121: 

1. Apstiprināt Dundagas Kultūras pils kultūras aktualizēto pasākuma plānu 2020.gadam 

par kopējo summu EUR 22 236 (samazinājums ar sākotnējo EUR 12 155) Pielikums 

nr.1. 

2. Apstiprināt Kolkas Tautas nama aktualizēto kultūras pasākuma plānu 2020.gadam par 

kopējo summu EUR 15 683 (samazinājums ar sākotnējo EUR 6 729) Pielikums 

Nr.2. 

3. Apstiprināt “Lībiešu saieta nams”  aktualizēto pasākuma plānu 2020.gadam par kopējo 

summu EUR 2 864 (samazinājums ar sākotnējo EUR 724) Pielikums Nr.3. 
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4. Apstiprināt aktualizēto sporta pasākuma plānu 2020.gadam par 

kopējo summu EUR 5480  (samazinājums ar sākotnējo EUR 1 613) Pielikums Nr.4. 

5. Noteikt 2020.gada vasarā plānotos pasākumus (Jūras svētkus Kolkā un koncertus 4 

novada ciemos) kā bezmaksas pasākumus. 

 

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

vadītājam A.Pinkenam 

 

6.  

Par grozījumiem PII “Kurzemīte” budžetā 

A.Felts 

Pamats 

Pāreja no papīra formāta dokumentācijas  uz elektronisko formātu. 

 

Mērķis 

Nodrošināt iestādes logopēdi un medicīnas māsu ar portatīvajiem datoriem darba pienākumu 

veikšanai. 

 

Izvērtējums 

Pirmsskolas izglītības iestādei „Kurzemīte” (turpmāk – Iestāde ) 2020. gada rudenī 

pievienosies platformai e-klase, tā nodrošinot pāreju no papīra formāta dokumentācijas 

pirmsskolā uz elektronisko formātu. Iestādē mācību satura plānošana, sasniegumu 

atspoguļošana, kavējumu pieteikšana un reģistrēšana, attālinātas mācīšanās nodrošināšana 

notiks digitāli. Platforma nodrošina pieejamību un iespēju bērnu vecākiem sekot līdzi sava 

bērna attīstībai un mācību sasniegumiem.  

Iestādē ir nepieciešami divi portatīvie datori –  logopēdam un medicīnas māsai. 

Logopēdam, tāpat kā grupas skolotājiem turpmāk mācību darba plānošana un piezīmes par 

katrā dienā paveikto būs jāieraksta digitālajā dienasgrāmatā. Medicīnas māsa plāno savu darbu, 

katru dienu atzīmē bērnu kavējumus un reģistrē slimības lapas, veic atzīmes par veiktajām 

pārbaudēm iestādē. 

Divu portatīvo datoru iegādei nepieciešami 1265 eiro. 

Nepieciešamais finansējums ir PII “Kurzemīte” budžetā. 

417,00 eiro izdevumu kodā, kur paredzēts finansējums par elektroenerģijas pakalpojumiem, jo 

valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Iestādi apmeklē salīdzinoši maz audzēkņu, līdz ar to 

elektroenerģijas patēriņš ir samazinājies. 

583,00 eiro izdevumu kodā, kur paredzēts bērnu ēdināšanai un 265,00 eiro no saimniecības 

pamatlīdzekļiem, kas palika pāri pēc elektriskās pannas iegādes. 

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.122: 

1. Atļaut PII “Kurzemīte“ vadītājai iegādāties divus portatīvos datorus, lai nodrošinātu 

iestādes logopēdi un medicīnas māsu ar darbam nepieciešamo aprīkojumu.  

2. Nepieciešamo finansējumu 1265,00 eiro nodrošināt no PII ‘Kurzemīte” 2020. gada 

budžeta. 

3. Pie budžeta grozījumiem veikt izmaiņas PII “Kurzemīte” budžeta tāmē.  

 

 

Lēmums nododams izpildei: PII “Kurzemīte” 
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7.  

Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā 

A.Felts 

Pamats:  

1. Likums “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punkts; 

2. 2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības 

iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās 

pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”; 

3. 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 54.punkts, 

121., 122. punkts. 

 

Mērķis: 

  Sakārtot skolas ēku telpas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

Izvērtējums:     

1.Pieņemot Dundagas vidusskolas ēku 1975.gadā, komisijai paslīdējis garām fakts, ka 

virknē klašu nav ierīkotas ventilācijas šahtas. Ziemeļu spārnā: 3.stāvs - matemātika, 2.stāvs -

matemātika, 1.stāvs – mājturības un tehnoloģiju kabinets (meitenes). Dienvidu spārns: sociālās 

zinības - angļu valoda - fizikas laboratorija. Tā kā 2020.gadā ir ieplānota vidusskolas jumta 

nomaiņa, plānotajos darbos ir paredzēta arī pieslēgšanās izbūves nepieciešamajām ventilācijas 

šahtām 3.stāvā (matemātika un  sociālās zinības). Taču, lai izbūvētu pašas šahtas no 3. līdz 1. 

stāvam, ir nepieciešams speciālista izstrādāts projekts.   

2. Dundagas vidusskolas ēkai (Saules ielā 8) 2018.gadā tika veikti mērījumi atbilstoši 

Ugunsdrošības noteikumiem (MK noteikumi Nr.238) punkts Nr.58. Mērījumi uzrādīja lielu 

skaitu neatbilstību un pārkāpumu, no kuriem gada laikā tikai daļa bija izlabota, jo pārējiem bija 

nepieciešami nopietni ieguldījumi. Kārtējā ugunsdrošības pārbaudē par to tika sastādīts akts. 

Tā kā 2019.gadā tika izremontētas 3 klašu telpas, bet 2020.gadā vēl 2 klašu telpas, tad šajās 

telpās mērījumi jāveic no jauna. Tas uzlabos arī kopējo ēkas atbilstību ugunsdrošības 

noteikumiem.   

3.Mājturības un tehnoloģiju kabinetā tiks uzstādīts projektors. Ņemot to vērā, nepieciešams 

kabinetu aprīkot ar žalūzijām, lai nodrošinātu attēla kvalitāti. Žalūziju uzstādīšanai 

nepieciešami EUR 280,- (4x70,-).  

Prasīto finansējumu var iegūt budžeta finanšu līdzekļu pārdales procesā, jo netiks iztērēts 

skolas salidojumam paredzētais finansējums. 

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.123: 

1. Veikt grozījumus Dundagas vidusskolas budžeta tāmes kodā 1150, samazinot 

paredzētos izdevumus par  EUR 900, minēto finansējumu novirzot: 

2. projekta izstrādei trūkstošajām ventilācijas šahtām Dundagas vidusskolas ēkā Talsu ielā 

18 -  EUR 350; 

3. elektroinstalācijas mērījumu veikšanai izremontētajās telpās Dundagas vidusskolas ēkā 

Saules ielā 8  – EUR 270; 

4. četru žalūziju iegādei  - EUR 280. 

 

Lēmums nododams izpildei: vidusskolai, Centrālajai administrācijai 
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8.  

Par papildu finansējumu Dundagas vidusskolas skolas ēkas jumta atjaunošanai un 

zibens aizsardzības sistēmas izbūvei 

Ziņo A.Korulis; A.Felts, M.Burnevics, T.Kaudze, Z.Tālberga, A.Grīvāne, R.Rūmniece 

Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 

2. 23.01.2020. Dundagas novada domes lēmums Nr.23 “Par Dundagas novada 

pašvaldības budžetu”; 

 

Mērķis 

Dundagas vidusskolas skolas ēkas jumta atjaunošana 

 

Izvērtējums 

 Ar 23.01.2020. Dundagas novada domes lēmumu Nr.23 “Par Dundagas novada 

pašvaldības budžetu” tika piešķirts finansējums Dundagas vidusskolas ēkas jumta atjaunošanai 

EUR 79 579 (t.sk. PVN 21%). 

27.05.2020. Iepirkumu komisija EIS izsludināja publisko iepirkumu Nr. DNP2020/7, kurš tika 

pārtraukts jo atklājās, ka vispārējās celtniecības darbu apjomu tāmē aprēķinos ir kļūda. Ir 

saņemta precizēta tāme un būvdarbu izmaksas ir būtiski palielinājušās. 

Saskaņā ar aktualizēto kontroltāmi kopējais finansējums, kas nepieciešams, lai veiktu skolas 

ēkas jumta seguma nomaiņu sastāda EUR 143 528.  Papildus ēkas jumta atjaunošanai 

nepieciešams EUR  63 946 liels finansējums. 

Vienlaicīgi ar jumta atjaunošanu nepieciešams uzstādīt skolas ēkai zibensaizsardzības sistēmu, 

saskaņā ar kontroltāmi, nepieciešams EUR 23 080 liels finansējums (kopā EUR 87 026). 

Veicot 2020.gada budžeta grozījumus naudas līdzekļu atlikums, kas plānojas uz gada beigām 

sastāda EUR 113 638. Skolas jumta būvdarbiem nepieciešamais papildus finansējums būtu 

piešķirams no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

 Piešķirt EUR 87 026 lielu finansējumu, lai nodrošinātu Dundagas vidusskolas ēkas 

jumta atjaunošanu un zibens aizsardzības sistēmas izbūvi. 

Nepieciešamo finansējumu nodrošināt no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma uz gada beigām. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš G.Kristiņš, R.Rūmniece), pret- 

nav,  atturas – 5 (M.Burnevics, T.Kaudze, A.Grīvāne, V.Skuja, Z.Tālberga) 

 

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

 

 

 

9.  

Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā 

A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.6 “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem”. 

 

Izvērtējums  

Dundagas novada 25.06.2020. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem” tabulas veidā, pielikumā, atbilstoši Ministru 
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Kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo 

pamatbudžeta ieņēmumus EUR 4 795 812  izdevumus EUR 5 584 034 un finansēšanas plānu 

EUR 788 222 apmērā (Pielikums Nr.1). Dundagas novada pašvaldības atmaksājamās saistības 

par aizņēmumiem 2020.gadam  (Pielikums Nr.2). 

 

Grozījumi budžeta ieņēmumu daļā  

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

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem: 

• Avansa maksājums projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 

realizēšana” īstenošanai  12000 €; 

• Avansa maksājums projekta "Pašvaldības autoceļa “Kubele - Stirniņi” posma no 3,50 

km- 4,73 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā”  īstenošanai  17 623 €; 

• Apstiprinātā publiskā finansējuma attiecināmo izdevumu summa projektam 

“Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, 

eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”  132517 €; 

• ERASMUS Nr.2017-1-DE03-KA19-035579_4  3718 €; 

• Dundagas pils četru logu restaurācija  6000 €; 

• Projekta “Video guard” gala maksājums 601 €. 

 

2. Grozījumi iestāžu un struktūrvienību budžeta tāmēs ieņēmumu daļā: 

• Kolkas pamatskola – samazinājums par ēdināšanas pakalpojumiem  2443 €  

• PII “Kurzemīte” - samazinājums par ēdināšanas pakalpojumiem  4317 € 

• Dundagas Mākslas un mūzikas skola – samazinājums no vecāku līdzfinansējuma  3921 

€ 

• Novada domes administrācija – palielinājums ieņēmumos no sniegtiem maksas 

pakalpojumiem, soda naudām  850 € 

• Nekustamo īpašumu apsaimniekošana – ieņēmumu palielinājums no izsolēm 
“Lauciņi 1” dz.13, “Baltā skola” dz.10,  “Brīvības iela 1a”, “Laukdārzi”, a/m piekabes 

atsavināšana u.c. pirmstermiņa veiktiem maksājumiem  11420  € 

• Nekustamo īpašumu apsaimniekošana – ieņēmumi no šķeldas pārdošanas   3380 € 

 

Grozījumi budžeta izdevumu daļā  

 
 

3. Grozījumi saskaņā ar domes lēmumiem  

 

• 06.02.2020.  Nr.25 “Dalība projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 

realizēšana””  12000 €; 

• 27.02.2020. Nr.26  “a/m Renault Trafic Passenger pirmā iemaksa (Dundagas vidusskola)” 

5466 €; 

• 27.02.2020. Nr.28  “Projekta “Pašvaldības autoceļa “Kubele – Stirniņi” posma no 3,50 km 

līdz 4,73 km pārbūve” realizēšana”  3630 €; 

• 27.02.2020. Nr.44  “Tiesas sprieduma lietā Nr.C69361719 izpildes izmaksas”  8933 €; 

• 02.04.2020. Nr.79  “Par digitālā mācību līdzekļa Uzdevumi.lv PROF abonēšanu”  1130 €; 

• 23.04.2020. Nr.88 “Par zaudējuma kompensācijas izmaksu SIA “SĀTS””  426 €; 

• 23.04.2020. Nr.89 “Par finansējuma piešķiršanu Dundagas pils logu restaurācijai” 10 977 

€; 

• 28.05.2020. Nr.99 “Līdzfinansējums projekta iecerei par Lībiešu saieta nama pastāvīgās 

ekspozīcijas izveidi”   7370 €; 

• Grozījumi kultūras un sporta budžetos samazinot izdevumus par  11 544 €; 

• Papildus finansējums gājēju ietves izbūvei Brīvības ielā 8200 €. 
 

1. Grozījumi iestāžu un struktūrvienību budžetu izdevumu daļā: 

• PII “Kurzemīte” – izdevumu samazinājums par grupiņas remontu saskaņā ar iepirkumu 

05.06.2020.  5000 €; 



 10 

• Dundagas Mākslas un mūzikas skola – izdevumu samazinājums 

atalgojumu, mācību,  darba un dienesta komandējumu, iestādes administratīvie 

pakalpojumu izdevumu kodos  3921 €; 

• Kolkas pamatskola – izdevumu samazinājums ēdināšanas izdevumu, degvielas iegādes, 

elektroenerģijas pakalpojumu, kapitālā remonta (saskaņā ar iepirkumu) izdevumu kodos  

2443 €; 

• Dundagas vidusskola – izdevumu samazinājums par ēdināšanas pakalpojumiem 1.-4.kl. un  

5.-6. kl. (aprīlis, maijs), Samazinājums par transporta izdevumiem  24158 €; 

• Bāriņtiesa – samazinājums apmācības izdevumu kodā  2040 €; 

• Pievienotās vērtības nodokļu apmaksai izdevumu samazinājums pamatojoties uz 

noslēgtiem līgumiem 4575 €; 

• Dziesmu un deju svētku norisei paredzētais finansējums 12154 €; 

• Iestāžu un struktūrvienību budžetos samazinājums izdevumu daļā saskaņā ar izpildi 5727 €; 

• Atmaksāta aizdevumu daļa Valsts kasei par aizdevumu projekta “Ziemeļkurzemes 

kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma 

piedāvājuma attīstība” īstenošanai  132 517 €; 
 

 

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

822 506,10, datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 

budžeta finansēšanas klasifikācijai un informāciju par visām pašvaldības saistībām un 

sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 

parāda uzskaites klasifikācijai.   

Uz 25.06.2020.  pēc budžeta grozījumiem plānotais budžeta līdzekļu atlikums sastāda 

EUR 112 138. 

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, V.Skuja), pret- nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.124: 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošos noteikumus Nr.6 “Par 

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

pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 

 

 

10.  
Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Dundagas veselības centrs” 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punkts, 21.panta pirmās daļas 

23.punkts 

2. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta 

pirmās daļas 1.punkts 

 

Mērķis 

SIA “Dundagas veselības centrs” pamatkapitāla palielināšana 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2020. gada 22. aprīlī ar Nr. DD-3-26.2/20/205 tika 

reģistrēts SIA “Dundagas veselības centrs” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekles Agitas 

Vagenmeisteres iesniegums par SIA “Dundagas veselības centrs” finanšu situāciju. Sabiedrības 
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2019. gada finanšu pārskatā ir negatīvs pašu kapitāls - 10579 euro. Sabiedrība lūdz 

novērtēt pamatlīdzekļus, lai palielinātu Sabiedrības pamatkapitālu ar sekojošiem 

ieguldījumiem: 

- Fosforplašu digitālais nolasītājs AGFA CR30-X; 

- Funkcionālās medicīniskās gultas ELBUR PB325 (2 gb.); 

- apkures katls. 

 

2. SIA “INTERBALTIJA” 2020. gada 27. maijā ir veikusi apkures katla METAL-FACH 

CLASSIG SEG BIO 50 PLATINUM (inventāra Nr.  02061), kā arī fosforplašu digitālā 

nolasītāja AGFA CR30-X un funkcionālo medicīnisko gultu ELBUR PB325 (2 gb.) 

novērtējumu un aprēķinājusi, ka to kopējā tirgus vērtība ir 8220 euro. 

 

3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta 

pirmā daļa nosaka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos 

kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors (turpmāk arī — kapitāla 

daļu turētāja pārstāvis). Minētā likuma 65.panta pirmā daļa nosaka, ka sabiedrības pārvaldi 

īsteno dalībnieks, dalībnieku sapulce un valde, kā arī padome (ja tāda ir izveidota). Minētā 

likuma 65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem 

kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Minētā likuma 66. panta pirmās daļas 9. punkts nosaka, ka tikai 

dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu vai 

samazināšanu. Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā 

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.125: 

1. Palielināt SIA “Dundagas veselības centrs” (reģ.nr. 51203036041) pamatkapitālu ar 

mantisko ieguldījumu par 8220 eiro, ieguldot SIA “Dundagas veselības centrs” pamatkapitālā 

Dundagas novada pašvaldības pamatlīdzekli –apkures katlu METAL-FACH CLASSIG SEG 

BIO 50 PLATINUM (inventāra Nr.  02061) ar tirgus vērtību 4400 eiro, kā arī fosforplašu 

digitālo nolasītāju AGFA CR30-X ar tirgus vērtību 3200 eiro,  funkcionālo medicīnisko gultu 

(2 gb.) ELBUR PB325 ar tirgus vērtību attiecīgi 300 eiro un 320 eiro.  

2. Uzdot un SIA “Dundagas veselības centrs” valdei organizēt un veikt dokumentu 

sagatavošanu un iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā, lai izpildītu šā lēmuma 1. punktu. 

 

Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, SIA “Dundagas veselības centrs” 

Lēmums nododams izpildei SIA “Dundagas veselības centrs” valdei 

 

 

 

11.  
Par dāvinājuma pieņemšanu 

Par mācību tehnisko līdzekļu saņemšanu no uzņēmuma SIA KUREKSS 

A.Felts 

Pamats 

10.05.2002. Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.pants.  

 

Mērķis 

Attālināta mācību procesa nodrošināšana ārkārtējās situācijas laikā  Dundagas vidusskolā.  

 

Izvērtējums 

            Pēc valdības 12.03.2020. izsludinātās ārkārtējās situācijas saistībā ar Covid – 19 

izplatību, Dundagas vidusskolā bija jānodrošina attālinātais mācību process. Lai apzinātu 

iespējas nodrošināt attālināto apmācību iespēju, tika veikta aptauja faktiskās situācijas 



 12 

noskaidrošanai par datortehnikas, viedierīču un interneta pieejamību skolēniem. 

Pamatojoties uz veiktās aptaujas rezultātiem, IZM tika pieprasītas četras planšetes. Taču pēc 

neilga laika izrādījās, ka vēl pāris skolēniem ir nepieciešami mācību tehniskie līdzekļi. 

Skolotāja U.Sila vērsās pie Dundagas vidusskolas  absolventiem Arņa un  Jāņa Apsīšiem (SIA 

Kurekss) ar lūgumu aizdot datortehniku. Uzņēmēji aicinājumam atsaucās.  

Mācību gada beigās SIA „Kurekss” valdes loceklis A.Apsītis bez atlīdzības nodeva lietoto 

datortehniku Dundagas vidusskolas rīcībā. 

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.126: 

Akceptēt mācību tehnisko līdzekļu (divi datori komplektācijā – monitors LED-24", 

klaviatūra, pele, skaļrunis) saņemšanu bez atlīdzības no uzņēmuma SIA KUREKSS, noslēdzot 

līgumu par dāvinājuma pieņemšanu. 

 

12.  
Par zemes nomas tiesībām 

A.Felts 

1. Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

2. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

3. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

4. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

5. Dundagas novada pašvaldības 26.03.2020. saistošie noteikumi Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 4.punkts. 

6. 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 28.punkts, 29.2.apakšpunkts.  

7. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” 

61. panta 11 daļa. 
 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir: 

1. tiesiskais valdītājs nekustamam īpašumam “Pagasta zeme”, kadastra Nr.8850 015 0145, 

kura sastāvā ir 0,05 ha liela zemes vienība “Ievlejas 8” ar kadastra apzīmējumu 8850 

020 0304 un 0,05 ha liela zemes vienība “Ievlejas 3” ar kadastra apzīmējumu 8850 020 

0299, kas atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

2. tiesiskais valdītājs nekustamam īpašumam “Ievlejas 4”, kadastra Nr.8850 020 0300, 

kura sastāvā ir 0,06 ha liela zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0300, kas 

atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

3. tiesiskais valdītājs nekustamam īpašumam “9.augļu dārzs Lauciņos”, kadastra Nr.8850 

025 0071, kura sastāvā ir 0,1687 ha liela zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 

025 0071, kas atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā 

 

Pamatojoties uz pašvaldības 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 4.punktu, kas nosaka, ka, lai 

pieteiktos brīvajam sakņu dārzam, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot, par kuru 

sakņu dārzu vēlas noslēgt nomas līgumu. 

Pašvaldība ir saņēmusi: 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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1. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 21.05.2020. ar Nr.DD-3-

26.2/20/245), kurā lūdz iznomāt sakņu dārzu ģimenes vajadzībām “Ievlejas 8” kadastra 

apzīmējums 88500200304;  

2. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 22.05.2020. ar Nr.DD-3-

26.2/20/249), kurā lūdz iznomāt zemes gabala nomas tiesības “Ievlejas 4”, norādot, ka 

ģimene apsaimnieko to jau 10 gadus; 

3. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 22.05.2020. ar Nr.DD-3-

26.2/20/254), kurā lūdz iznomāt zemes gabalu “Ievlejas 3”; 

4. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 03.06.2020. ar Nr.DD-3-

26.2/20/269), kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņam “Lauciņos” apmēram 0,08m2. 

Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350) 

29.2.apakšpunktu, iznomātājs var pieņemt lēmumu par nodošanu nomai, nerīkojot izsoli, 

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. 

Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” 

61. panta 11 daļu, ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu uz 

laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas 

maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas 

apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma Ministru kabineta 

noteikumos paredzētajā kārtībā. Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes nomas 

līguma neattiecas uz gadījumiem, kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras atrodas 

ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma objekts, un uz gadījumiem, kad publiskas personas zeme 

iznomāta derīgo izrakteņu ieguvei. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 28.punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala 

iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.127: 

1. Nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”, kadastra Nr.8850 015 0145, zemes vienību 

“Ievlejas 8”ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0304 0,05 ha platībā (pielikums Nr.1) nodot 

nomai un slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.06.2026. 

2. Nekustamo īpašumu “Ievlejas 4”, kadastra Nr.8850 020 0300, kas sastāv no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0300 0,06 ha platībā (pielikums Nr.1) nodot nomai un 

slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.06.2026. 

3. Nekustamā īpašuma “Pagasta zeme”, kadastra Nr.8850 015 0145, zemes vienību 

“Ievlejas 3”ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0299 0,05 ha platībā (pielikums Nr.1) nodot 

nomai un slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.06.2026. 

4. Nekustamā īpašuma “9.augļu dārzs Lauciņos”, kadastra Nr.8850 025 0071, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0071 zemes daļu 0,08 ha platībā (pielikums Nr.2) nodot 

nomai un slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.06.2026. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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13.  
Par finansējuma piešķiršanu Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes katoļu draudzes 

projektam “Kolkas katoļu baznīcas apkārtējās ainavas uzlabošana: dzīvžoga 

sakopšana un atjaunošana, dekoratīvā kroņa nostiprināšana zvana tornī” 

A.Felts 

Pamats 

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

15.§) “Par nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem””. Nolikuma “Atbalsts 

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

2. Dundagas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmums Nr.37 (protokols Nr.4, 

13.§) “Par projektu konkursu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2020.gadā”. 

 

Mērķis 

Projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” rezultātu apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība 2020.gada 3.aprīlī izsludināja projektu konkursu “Atbalsts 

vietējo iniciatīvu projektiem” ar pieteikšanās termiņu no 2020.gada 27.aprīļa līdz 27.maijam. 

Termiņa ietvaros Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes katoļu draudze iesniedza projekta 

“Kolkas katoļu baznīcas apkārtējās ainavas uzlabošana: dzīvžoga sakopšana un atjaunošana, 

dekoratīvā kroņa nostiprināšana zvana tornī” pieteikumu ar kopsummu 717,48 EUR. Projekta 

mērķis ir veikt Kolkas katoļu baznīcas apkārtnes labiekārtošanas un vides ainavas uzlabošanas 

darbus. 

Dundagas novada dome (turpmāk – dome) 2015.gada 26.februārī pieņēma lēmumu Nr.43 

(protokols Nr.2, 15.§) “Par nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”” ar kuru tika 

apstiprināts projekta konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”  (turpmāk – konkurss) 

nolikums. 

Konkursa nolikuma 4.punkts nosaka, ka iesniegtos projektu pieteikumus izvērtē domes 

izveidota konkursa komisija (turpmāk – komisija) un virza domei apstiprināšanai. 

Konkursa nolikuma 32.punkts nosaka, ka dome pieņem galējo lēmumu par finansējuma 

piešķiršanu projektiem. 

Komisija, saskaņā ar nolikuma 29.punktu, 2020.gada 4.jūnijā ir izvērtējusi projekta 

pieteikumu un nolēma virzīt domei apstiprināšanai Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas 

katoļu draudzes projekta pieteikumu 717,48 EUR apmērā.  

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.128: 

2020. gada projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” ietvaros piešķirt 

finansējumu Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudzes projekta “Kolkas 

katoļu baznīcas apkārtējās ainavas uzlabošana: dzīvžoga sakopšana un atjaunošana, dekoratīvā 

kroņa nostiprināšana zvana tornī” īstenošanai 717,48 EUR apmērā. 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudzei 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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14.  
Par Dundagas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Likums par budžetu un finanšu vadību, 14.panta 3.daļa. 

2. Likums “Par pašvaldībām”, 72.pants. 

3. 05.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem 

pārskatiem”, 16.punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu. 

 

Izvērtējums 

Likums par budžetu un finanšu vadību 14.panta 3.daļā nosaka, ka, lai informētu sabiedrību par 

iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu 

izlietošanu iepriekšējā gadā, pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo 

gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos savā mājaslapā 

internetā. Pašvaldības gada publiskos pārskatus iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā.  

Likums “Par pašvaldībām” 72. pants nosaka, ka dome nodrošina gada publiskā pārskata 

sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu. 

Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā attiecīgajā 

pašvaldībā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata saturu un sagatavošanas kārtību. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punkts 

nosaka, ka pārskatu apstiprina novada dome. 

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.129: 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu. 

 

 

Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai: pasts@varam.gov.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

15.  
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā 

A.Felts 

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 12.05.2020. izziņa par atbilstību trūcīgas personas 

statusam Nr.2-9/45.  

4. (Vārds, uzvārds) 18.05.2020. iesniegums.  

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  
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Izvērtējums 

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

kods xxxxxxx (turpmāk – persona) 18.05.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 18.05.2020. 

ar Nr. DD-3-26.2/20/242), kurā persona lūdz palīdzību – piešķirt dzīvojamo platību papildus 

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

 Saskaņā ar Dundagas novada sociālā dienesta 12.05.2020. izziņu par atbilstību trūcīgas 

personas statusam Nr.2-9/45, personas ģimenes sastāvā ir nepilngadīgs bērns un ir piešķirts 

trūcīgas ģimenes (personas) statuss uz laiku no līdz 01.05.2020. 

 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. 

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.130: 

Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 

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

 

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

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

 

Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 
 

 

 

16.  
Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants 

2. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2) punkts 

3. Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2020.gada 08.maijā saņemts elektroniski iesniegts iesniegums 

(pašvaldības reģ. Nr.DD-3-26.2/20/227) no (Vārds, uzvārds) (turpmāk – Iesniedzēja), kura kā 

nekustamā īpašuma “Sūdes Strautmaļi” (adrese: “Strautmaļi”, Sūde, Dundagas pagasts, 

Dundagas novads) īpašniece, konstatējusi, ka viņai piederošajā īpašumā dzīvesvietu deklarējis 

(Vārds, uzvārds), kurš faktiski tajā neatrodas, kā arī viņam nav likumiskas tiesības būt 
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deklarētam viņai piederošajā īpašumā. Pamatojoties uz iepriekš minēto lūgusi 

pašvaldībai anulēt personai deklarētās dzīvesvietas adresi. 

 

 2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā noteikto, iesniegumu ar 

lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu ir tiesības iesniegt jebkurai ieinteresētai 

personai. Savukārt, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmā daļa nosaka, ka „iestādei 

ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto 

ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai 

deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses”. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Saskaņā ar iepriekšminēto, pašvaldība ieguva informāciju no:  

2.1. Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas par nekustamo īpašumu “Sūdes 

Strautmaļi”, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un konstatēja, ka ar 2015.gada 10.novembra 

lēmumu, žurnāla Nr.300003963419, izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība apliecina (nodalījums 

Nr. 100000099575, kadastra numurs: 8850 014 0032), ka nekustamā īpašuma “Sūdes 

Strautmaļi”, Dundagas pagastā, Dundagas novadā īpašumtiesības ierakstītas zemesgrāmatā uz 

Iesniedzējas vārda. Īpašumā uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja, kura Adrešu reģistrā 

reģistrēta ar adresi: “Strautmaļi”, Sūde, Dundagas pagasts, Dundagas novads; 

2.2. LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) 

dzīvesvieta Dundagas novada Dundagas pagasta Sūde, “Strautmaļi” deklarēta 2004.gada 

21.aprīlī; 

2.3. pašvaldības arhīvā glabāšanā nodotajiem dokumentiem un konstatēja, ka saskaņā ar lietu 

glabāšanas termiņiem par 2004.gadu, lietas par personu pierakstīšanu un izrakstīšanu ir 

iznīcinātas (īslaicīgi glabājami dokumenti). No ieraksta Zemesgrāmatā var secināt, ka (Vārds, 

uzvārds) minētajā adresē pierakstījies uz laulības pamata, kas apstiprina faktu dzīvesvietas 

deklarēšanas tiesiskajam pamatam;  

2.4. no 2010.gada 17.jūnija īpašuma “Sūdes Strautmaļi” īpašumtiesības iegūst (Vārds, 

uzvārds), taču secināms, ka 2015.gadā īpašuma tiesība (Vārds, uzvārds) izbeigusies, pārdodot 

minēto īpašumu Iesniedzējai; 

2.5. deklarētajā dzīvesvietas adresē “Strautmaļi”, Sūde, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

(Vārds, uzvārds) faktiski nedzīvo jau vairākus gadus, taču dzīvesvietas maiņas rezultātā nav 

deklarējis jauno dzīvesvietas adresi. 

 

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

ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu, saskaņā ar LR Administratīvā procesa likuma 

62.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu 

būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai 

trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”, 

Pašvaldība: 

3.1. 2020.gada 18.maijā nosūtīja (Vārds, uzvārds) pa pastu ierakstītā sūtījumā uz deklarētās 

dzīvesvietas adresi uzaicinājuma vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules saņemšanas 

brīža sazināties ar pašvaldību un sniegt paskaidrojumus par Iesniedzējas iesniegumā 

minētajiem faktiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu deklarēto ziņu patiesumu un 

apstiprinātu tiesības būt deklarētam iepriekšminētajā adresē (īres vai nomas līgums, vienošanās 

ar nekustamā īpašuma īpašnieku u.c.). Papildus persona tika brīdināta ka, ja noteiktajā laikā 

ziņas netiks sniegtas, pašvaldība uzsāks administratīvo procesu saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 64.panta pirmo daļu; 
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3.2. konstatēja, ka noteiktajā termiņā (Vārds, uzvārds) sazinājās ar pašvaldību un 

paskaidroja, ka pašreiz īrētajā dzīvesvietas adresē dzīvesvietu deklarēt nav atļauts, kā arī 

ģimenei ir uzteiktas īres tiesības, t.i. dzīvoklis jāatbrīvo līdz jūnija mēneša beigām; 

3.3. (Vārds, uzvārds) ģimene ir vērsusies pašvaldības Sociālajā dienestā pēc palīdzības 

sniegšanas dzīvokļa jautājuma risināšanā un, ja pašvaldība piešķirs ģimenei apdzīvojamo 

platību, nekavējoties deklarēsies jaunajā dzīvesvietas adresē;  

3.4. (Vārds, uzvārds) ir informēts par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu pašreizējā adresē. 

 

4. Pamatojoties uz Iesniedzējas iesniegumā norādīto un papildus noskaidroto, pašvaldība 

secina, ka: 

1) (Vārds, uzvārds) ilgstoši nav ievērojis Dzīvesvietas deklarēšanas likuma ceturtā panta 

pirmajā daļā noteikto, ka “dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir 

mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas 

iestādē, līdz ar to nav sasniegts arī Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pirmajā pantā noteiktais 

likuma mērķis – […], lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un 

pašvaldību; 

2) ar Iesniedzēju nav noslēgta nekāda savstarpējā vienošanās; 

3) starp pusēm nav civiltiesiska strīda. 

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

tiesības uz deklarēto dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds 

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

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

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”. 

 

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

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

 

Atklāti  un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, 

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

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.131: 

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

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Sūde, “Strautmaļi”, LV-3270.  

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais 

akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 

8.panta trešajai daļai, administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms 

par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo Dundagas novada 

pašvaldības domes lēmumu (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) vai viņu pilnvarotajiem 

pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt 

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401. 

 

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

Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei 
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17. 

Par iecelšanu Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu 

izpildītāja amatā 

Ziņo A.Korulis; A.Felts, T.Kaudze, M.Burnevics 

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; 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, papildu 

darba tiesisko attiecību nodibināšana ar iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju, saskaņā 

ar normatīvo aktu prasībām, kā arī izvērtēt iespēju savienot amatus. 

 

Izvērtējums 

1. Saņemts iesniegums no Sandras Kokorevičas par atbrīvošanu no Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja pienākumu izpildītājas amata  (reģ. 04.06.2020. Nr.DD-3-26.2/20/273), kura 

amatā apstiprināta Dundagas novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumu Nr. 8 “Par 

Dundagas novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu”.  

2. Saņemts iesniegums no Gintas Pļaviņas ar lūgumu par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

pienākumu izpildītāju iecelt pašvaldības juriskonsultu Aināru Koruli (reģ. 10.06.2020. 

Nr.DD-3-26.2/20/285). 

3. Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi saskaņojumu no Tieslietu ministrijas 

(12.06.2020. vēstule Nr.16.2-3/714), ka par Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja pienākumu izpildītāju tiek iecelts Ainārs Korulis, personas kods xxxxx.  

4. 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.  

5. 17.06.2020. ir saņemts A.Koruļa iesniegums ar lūgumu atļaut savienot Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja amatu ar pašnodarbinātā statusu un “BoxPro 

Engineering” SIA (reģ.Nr.LV40203214793) prokūrista amatu. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu iestādes vadītāju 

amatā ieceļ dome. Tomēr apstākļos, kuros nepieciešams iecelt iestādes vadītāja 

pienākumu izpildītāju, lai nodrošinātu iestādes darba nepārtrauktību, visbiežāk nav 
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efektīvi situācijas risinājumu atlikt līdz domes sēdei. Par efektīvāku atzīstams 

risinājums, kurā dome ieceļ pastāvīgu iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju. 

 

Deputātu viedokļi par aizvietotāju nav viennozīmīgi, izskanot bažām par amatu 

apvienošanas praktisko iespējamību un arī par iespējamo pretendentu izvērtēšanu. 

 

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

V.Skuja), pret- nav, atturas – 4 (M.Burnevics, T.Kaudze, A.Grīvāne, Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.132: 

1) Ar 2020.gada 26.jūniju atbrīvot no Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu 

izpildītājas amata Sandru Kokoreviču, personas kods xxxxx 

2) Ar 2020. gada 01. jūliju iecelt Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

pienākumu izpildītāja amatā Aināru Koruli, personas kods xxxxx. 

3) Atļaut Aināram Korulim savienot Dundagas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu 

izpildītāja amatu ar pašnodarbinātā statusu un “BoxPro Engineering” SIA prokūrista 

amatu. 

4) Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas prombūtnes laikā (atvaļinājums, 

parejošas darbnespējas laiks u.c.) noteikt Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja pienākumu izpildītājam piemaksu 30 procentu apmērā no Dundagas novada 

Centrālās administrācijas juriskonsulta mēnešalgas. 

 

 

Lēmums nosūtāms: Dzimtsarakstu nodaļai, Centrālajai administrācijai 

Lēmums nododams izpildei: Dzimtsarakstu nodaļai, Centrālajai administrācijai 

 

 

 

18. 

Lēmuma saskaņošana par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores 

pienākumu izpildītāju 

Ziņo J.Mauriņš; A.Felts, T.Kaudze, M.Burnevics, R.Rūmniece, Z.Tālberga, A.Grīvāne 

 

Pamats 

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

atsevišķos gadījumos”. 

 

Mērķis 

Dundagas novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja J.Mauriņa 18.06.2020. 

rīkojuma Nr. DD-4-2.1/20/21 saskaņošana. 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs J.Mauriņš 18.06.2020. 

izdeva rīkojumu Nr. DD-4-2.1/20/21 “Par papildu darba veikšanu uz laiku”.  

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

aizvietošanas kārtību atsevišķos gadījumos” 2.punktu pilnvaro Dundagas novada 

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

pašvaldības izpilddirektora aizvietotāju (pienākumu izpildītāju). Lēmums par 

pašvaldības izpilddirektora aizvietotāja (pienākumu izpildītāja) iecelšanu pēc tā 

pieņemšanas un līgums par šo pienākumu pildīšanas pēc tā noslēgšanas nododami 

saskaņošanai tuvākajā domes kārtējā sēdē.  

3. Dundagas novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs J.Mauriņš ar 18.06.2020. 

rīkojumu Nr. DD-4-2.1/20/21 ir noteicis, ka: 
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- Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas juriskonsults Ainārs Korulis 

pašvaldības izpilddirektores Janitas Vandas Valteres atvaļinājuma laikā no 18.06.2020. veic 

pašvaldības izpilddirektores darba pienākumus; 

- par papildus darba veikšanu noteikta piemaksa A.Korulim 30% apmērā no Centrālās 

administrācijas juriskonsulta algas. 

 

Deputātu viedokļi par noteikto izpilddirektora pienākumu izpildītāju ir dažādi – gan 

atzinīgi, gan tiek norādīts uz A.Koruļa pārāk mazo pieredzi darbā pašvaldībā un saskata 

atbildības riskus, kā arī norāda, ka lēmums ir pieņemts steigā. 

J.Mauriņš skaidro, ka izdot rīkojumu par izpilddirektora pienākumu izpildītāju, tika ņemts 

vērā A.Koruļa informētība par šobrīd pašvaldībā noritošajiem procesiem, kas citam 

pretendentam būtu jāizpēta no jauna. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

 

Saskaņot Dundagas novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja J.Mauriņa 18.06.2020. 

rīkojumu Nr. DD-4-2.1/20/21 “Par papildu darba veikšanu uz laiku” un līgumu DD-4-6/20/60 

par šo pienākumu pildīšanu ar Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 

juriskonsultu Aināru Koruli. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 1 balsi par (J.Mauriņš),  pret- 1 ( T.Kaudze), atturas – 7 

(A.Felts,M.Burnevics, A.Grīvāne, V.Skuja, Z.Tālberga, G.Kristiņš, R.Rūmniece) 

 

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

 

Dažādi jautājumi 

 

Aktualizēts tiek jautājums par zvejas licenču saņemšanas iespējām un kārtību – ir sagatavots 

līgums ar Zivsaimniecības pārvaldi par piekļuves tiesībām elektroniskajai sistēmai, kurā 

automātiski varēs saņemt zvejas licenci (šīs sistēmas administratori būs Kolkas pagasta 

pārvaldes vadītājs un lietvede). 

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.17. 

 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 29.06.2020. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 29.06.2020. 
 

 

 


