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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 

(ĀRKĀRTAS)  S Ē D E S  P R O T O K O L S 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

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

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

videokonferences režīmā. 

 

2021.gada 18. martā                                                                                          Nr.8. 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

Sēdē piedalās 5 deputāti: Aldis Felts, Jānis Mauriņš, Gunārs Kristiņš,  Regīna Rūmniece, 

Zane Tālberga  

Administrācijas darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, juriskonsults Aigars 

Šturms, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma, juriste-zemes lietu 

speciāliste Iveta Bekmane, NĪN administratore Sintija Gāliņa, Kolkas pagasta pārvaldes 

vadītājs Aldis Pinkens, finansiste Inga Ralle, Kultūras darba organizatore Smaida 

Šnikvalde, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro 

 

Nepiedalās: Una Sila – personīgu iemeslu dēļ; Andra Grīvāne – iemesls nav paziņots 

 

Ārkārtas domes sēde sasaukta pamatojoties uz 3 domes deputātu (A.Felts, Z.Tālberga, 

G.Kristiņš,) 17.03.20201. iesniegto iesniegumu par ierosinājumu sasaukt ārkārtas domes sēdi 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.1 pantu. 

Tā kā Aldis Felts ir pirmais iesnieguma parakstītājs, vadīs šo sasaukto ārkārtas domes sēdi. 

 

Sēdi vada: deputāts Aldis Felts 

Protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Darba kārtībā: 

1. Par palīdzības sniegšanas dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

2. Par Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi aizņēmuma saņemšanai. 

3. Par finansējuma piešķiršanu sporta aktivitātēm. 

4. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

5. Par  Dundagas vidusskolas dalību projektā.  

6. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2021.gada budžetā. 

7. Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas projektu 

konkursā ar projekta pieteikumu “Vasaras estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības 

vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu Kolkā”. 



2 

 

8. Par investīciju projekta pieteikuma “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” iesniegšanu 

valsts aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai. 

9. Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas projektu 

konkursā ar projekta pieteikumu “Dundagas novada pašvaldības grants seguma ceļa 

posma “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” Mazirbē, Dundagas novadā pārbūve”. 

10. Par dzīvokļa īpašuma “Baltā skola” dz.3 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma “Pāces iela 2A” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

12. Par nekustamā īpašuma “Liepu iela 5” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

13. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

14. Par zemes īpašuma “Mazšķērpiņi” atsavināšanas uzsākšanu. 

15. Par zāģmateriālu sagatavošanu. 

16. Par sakņu dārzu “Brigas” Nr.38., 39. un 40. nomas tiesībām. 

17. Par sakņu dārza “Dzelmes” Nr.2 nomas tiesībām. 

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 “Nevejas skola”, Nevejā, Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā, nepārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

19. Par grozījumiem Dundagas novada domes 18.02.2021. lēmumā Nr.40 “Par 

pirmpirkuma tiesības izmantošanu”. 

20. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

21. Par pirkuma līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

22. Par nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

23. Par medību tiesību nomu. 

 

 

1. 

Par palīdzības sniegšanas dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Ziņo I.Bekmane; A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece 

1.1. Pamats 

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

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

jautājumu risināšanā” 4. punkts. 

3. Dundagas novada domes 22.10.2020. lēmums Nr.238 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā”. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 

Izvērtējums 

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

“Pils 7”, kadastra Nr.88500200411, kura sastāvā ir telpu grupa – dzīvoklis Nr.2, kadastra 

apzīmējums 8850 020 0411 001 002 (20,8 m2), ar adresi Pils iela 7-2, Dundaga, Dundagas pag., 

Dundagas nov., LV-3270 (turpmāk – dzīvoklis Pils iela 7-2). 

 Palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, vispārējā kārtībā ir sniedzama (Vārds, uzvārds) 

(turpmāk – persona), kas saskaņā ar Dundagas novada domes 22.10.2020. lēmums Nr.238 “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, ir reģistrēts “Pašvaldības dzīvokļa jautājumu 

risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrs” reģistrā. 

 Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.pantu,  dzīvoklis Pils 

iela 7-2 personai ir piedāvāts sazvanoties pa telefonu, un saņemta personas piekrišana piedāvātā 

dzīvokļa 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 (elektroniski) balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, G.Kristiņš, 

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.49: 

Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx un slēgt 

īres tiesību līgumu par nekustamā īpašuma “Pils 7”, kadastra Nr.8850 020 0411, telpu grupu – 

dzīvoklis Nr.2, kadastra apzīmējums 8850 020 0411 001 002, adresē Pils iela 7-2, Dundagā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar termiņu uz vienu gadu – līdz 17.03.2022. 

 

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

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

 

Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā   

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

1.2. Pamats 

1. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pants, 13.panta pirmā daļas 

1.punkts. 

2. Dundagas novada Būvvaldes 28.01.2021. Atzinums par būves ekspluatācijas pārbaudi Nr. 

BIS-BV-15.1-2021-31. 

3. (Vārds, uzvārds) 25.01.2021. iesniegums. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 

Izvērtējums 

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

personas kods xxxxx (turpmāk tekstā – Persona), 25.01.2021. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 

25.01.2021. ar Nr.DD-4-10.2/21/30), kurā Persona lūdz palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā, papildus minot, ka pēc ugunsgrēka dzīves vietā, “Nevejas skola” nav iespējams 

dzīvot. 

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

Palīdzības likums) 13. pantu par personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība pirmās 

daļas 1.punktu neatliekami sniedzama palīdzība, piešķirot dzīvojamās telpas izīrēšanai, 

personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora 

akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā, — ja persona šajā dzīvojamā 

telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja. 

Saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datiem Persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu “Nevejas 

skola” – 9, Neveja, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kā apakšīrnieks pamatojoties uz 

Dundagas novada pašvaldības 21.01.2014. līgumu par dzīvojamās telpas īri, kas slēgts ar 

(Vārds, uzvārds), kura ir mirusi. 



4 

 

Dundagas novada Būvvaldes 28.01.2021. Atzinums par būves ekspluatācijas pārbaudi Nr. 

BIS-BV-15.1-2021-31 (15-19.12/21-785) - konstatēta bīstamība, kuru jānovērš līdz 

08.03.2021. 

Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Dakterlejas iela 4” ar kadastra apzīmējumu 

8850 520 0015, kurš sastāv no daudzīvokļu (3 dzīvokļi) ēkas ar kadastra apzīmējumu 8850 

020 0018 005 un atrodas Dakterejas ielā 4, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā 

(turpmāk – māja “Daklerlejas iela 4”). Mājas “Dakterlejas iela 4” dzīvoklis Nr.3 ar kadastra 

apzīmējumu 8850 020 0018 005 003 ir brīvs no īres līguma. 

Saskaņā ar Palīdzības likuma 5. pantu, par institūcija, kura pieņem lēmumu par palīdzības 

sniegšanu, noteikts, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem 

attiecīgās pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija, ievērojot šā likuma noteikumus un 

pašvaldības domes saistošos noteikumus. 

  

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.50: 

Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, slēdzot īres tiesības līgumu par nekustamā 

īpašuma “Dakterlejas iela 4” daudzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0018 005 

dzīvokli Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0018 005 003 un pie tā piederošām kopīpašuma 

daļām, kas atrodas Dakterlejas ielā 4 - 3, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā ar 

(Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx nosakot termiņu uz vienu gadu – līdz 17.03.2022. 

 

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

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

 

Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā   

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

1.3. Pamats 

1. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pants. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5., 4. punkts. 

3. Dundagas novada sociālā dienesta 15.02.2021. izziņa Nr.2-9/27 „Par atbilstību trūcīgas 

mājsaimniecības statusam”.  

4. 01.03.2021. iesniegums. 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

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

kods: xxxxx (turpmāk – persona) 01.03.2021. iesniegumu, reģistrēts Pašvaldībā 01.03.2021. ar 

Nr.DD-4-10.2/21/95 (turpmāk – iesniegums), kurā persona lūdz pagarināt īres tiesību 

pašvaldības dzīvojamā telpā Talsu ielā 11 dz.12, Dundagā, pievienota Dundagas novada 

Sociālā dienesta 15.02.2021. Izziņa Nr.2-9/27 “Par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības 

statusam”. 

 Persona izmanto Pašvaldības nekustamā īpašuma “Talsu iela 11”, kadastra Nr.88500200106 

sastāvā esošo dzīvojamo telpu Nr.12, kadastra apzīmējums 88500200106001012, kas atrodas 
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adresē Talsu iela 11-12, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – dzīvoklis 

Talsu 11-12), par kuru 04.04.2020. ir noslēgts līgums par dzīvojamo telpu īres tiesībām Nr.DD-

8-2.2/20/3 ar termiņu līdz 31.03.2021. 

Pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā saskaņā ar: 

- Likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”; 

- Pašvaldības 28.01.2016. saistošiem noteikumiem Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” (turpmāk - noteikumi Nr.4). 

 Noteikumu Nr.4, 5. punkts nosaka, ka papildus likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” noteiktajām personu kategorijām, ar pašvaldībai piederošas vai nomātas dzīvojamās 

telpas īres tiesībām vispārējā kārtībā nodrošināmas:  

5.1. personas virs darbaspējas vecuma;  

5.2. personas, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa;  

5.3. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens 

nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu 

sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds;  

5.4. personas, kurām palīdzības nesniegšanas gadījumā pastāv būtisks veselības vai 

dzīvības apdraudējums un to konstatējusi un atzinumu par to iesniegusi kompetenta un 

neatkarīga institūcija.  .  

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un iesniegumu, konstatēts, ka persona atbilst 

noteikumos Nr.4 un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantā  

noteiktiem nosacījumiem.  

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

dome. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.51: 

Pagarināt īres tiesību līgumu nekustamā īpašuma “Talsu iela 11”, kadastra Nr.88500200106 

sastāvā esošā dzīvojamā telpā Nr.12, kadastra apzīmējums 88500200106001012, kas atrodas 

Talsu ielā 11-12, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā ar (Vārds, uzvārds), personas 

kods xxxxx, nosakot līguma termiņu – 31.03.2022.   

 

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 

 

 

1.4. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Pamats 

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

jautājumu risināšanā” 4., 11. punkts un 3.2., 5.2. apakšpunkts. 

2. Dundagas novada sociālā dienesta 15.02.2021. izziņu Nr.2-9/29 „Par atbilstību trūcīgas 

mājsaimniecības statusam”.  

3. 15.03.2021. iesniegums. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  
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Izvērtējums 

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

personas kods: xxxxx (turpmāk – persona) 15.03.2021. iesniegumu, reģistrēts Pašvaldībā 

15.03.2021. ar Nr.DD-4-10.2/21/129, kurā persona lūdz palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā – pagarināt dzīvokļa īres līgumu. 

 Persona izmanto Pašvaldības īpašumu – dzīvokli “Pils iela 16-1”, kadastra Nr.88509000277, 

kas atrodas adresē Pils iela 16-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – 

dzīvoklis Pils 16-1), par kuru 24.04.2020. ir noslēgts līgums par dzīvojamo telpu īres tiesībām 

Nr. DD-8-2.2/20/4 ar termiņu līdz 31.03.2021. 

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

risināšanā” (turpmāk noteikumi Nr.4) 5.2. apakšpunkts nosaka, ka palīdzību dzīvokļu jautājuma 

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

vismaz viens nepilngadīgs bērns, savukārt noteikumu Nr.4, 11. punkts nosaka, ka priekšroka 

īrēt dzīvojamo telpu attiecas uz gadījumu, ja persona (noteikumu Nr.4, 5. punktā minētajos 

gadījumos) vēlas īrēt dzīvojamo telpu, kuru tā jau lieto.  

 Saskaņā ar Dundagas novada sociālā dienesta 15.02.2021. izziņu Nr.2-9/29 „Par atbilstību 

trūcīgas mājsaimniecības statusam”, personas apgādībā ir nepilngadīgs bērns un ir piešķirts 

trūcīgas mājsaimniecības statuss uz laiku līdz 30.04.2021. 

 Ņemot vērā, ka trūcīgas personas statusu piešķir personai ar zemāku ienākumu līmeni uz 

katru ģimenes locekli nekā maznodrošinātas personas statusu, izriet, ka personai būtu 

piešķirama palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties 

uz noteikumu Nr.4, 3.2. apakšpunktu, pašvaldība kā palīdzību personai var piešķirt  dzīvojamās 

telpas izīrēšanai. 

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

dome. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.52: 

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

2. Slēgts īres tiesību līgumu par nekustamo īpašumu “Pils iela 16-1”, kadastra 

Nr.88509000277, kas atrodas adresē Pils iela 16-1, Dundagā, Dundagas pagastā, 

Dundagas novadā ar (Vārds, uzvārds), personas kods: xxxxx, nosakot līguma termiņu 

līdz 31.03.2022.  

 

 

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. 

 

 

Izskatot 1.3. punktu, rodas diskusijas par normatīvo aktu piemērošanu un nepieciešamību 

veikt grozījumus saistošajos noteikumos par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

 

 

 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1031146
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2. 

Par Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi aizņēmuma saņemšanai 

Ziņo I.Ralle; A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 

 

Mērķis 

Nodrošināt EJZF projekta (Nr.20-08-FL04-F043.0203-000003) “Pastāvīgās ekspozīcijas 

izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” īstenošanu 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada dome 2020.gada 21.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.222 “Par aizņēmumu 

Valsts kasē EJZF projekta Nr.20-08-FL04-F043.0203-000003 "Pastāvīgās ekspozīcijas 

izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” īstenošanai”.  

2021.gada 17.februārī Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome 

pieņēma lēmumu piešķirt aizdevumu Valsts kasē Dundagas novada pašvaldībai EUR 37 859,00 

apmērā projekta realizācijai.  (aizdevuma līguma projekts pievienots lēmuma pielikumā). 

 

Dundagas novada dome 2021.gada 5.februārī pieņēma lēmumu Nr.15 “Par speciālu 

pilnvarojumu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram” un pilnvaro Dundagas novada 

pašvaldības izpilddirektoru pārstāvēt Dundagas novada pašvaldību Valsts kasē un 

kredītiestādēs (tajā skaitā reģistrēt pirmā paraksta tiesības, tiesības parakstīt maksājumu 

rīkojumus un citus dokumentus maksājumu pakalpojumu saņemšanai, parakstīt pieteikumus e-

pakalpojumu lietošanai vai lietošanas pārtraukšanai, parakstīt aizdevumu izmaksas 

pieprasījumus), ja Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja 

vietnieks vienlaicīgi ir aizkavēti pildīt savus pienākumus. 

 

 Ņemot vērā, ka Dundagas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada 

pašvaldības nolikums” 53.punkts nosaka, ka līgumus, kuru līgumcena ir no 10 000 euro līdz 

100 000 euro, pašvaldības izpilddirektors var slēgt pēc tam, kad līguma projektu saskaņojis 

pašvaldības domes priekšsēdētājs; ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.pantu (cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā) saskaņojumu var dot arī pašvaldības dome, nepieciešams lemt par 

saskaņojumu minētā līguma slēgšanai. 

 

Iepazīstoties ar līgumprojektu, dome secina, ka pašvaldībai nepieciešams noslēgt minēto 

līgumu. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.53: 

 Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Aizdevuma līgumu ar 

Valsts kasi par aizdevuma saņemšanu, lai nodrošinātu EJZF projekta Nr.20-08-FL04-

F043.0203-000003 "Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” īstenošanu 

(līgums pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
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3. 

Par finansējuma piešķiršanu sporta aktivitātēm 

Ziņo S.Šnikvalde; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta 6.punkts; 

2. Dundagas novada pašvaldības domes 2017.gada 24.novembra noteikumi “Sporta 

aktivitāšu finansiālā atbalsta noteikumi”. 

 

Mērķis 

Nodrošināt sporta aktivitāšu norisi Dundagas novadā. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā 18.02.2021. saņemts pieteikums par finansiālu atbalstu 

sporta aktivitātēm, reģistrēts ar Nr. DD-4-10.2/21/80. Iesniedzējs biedrība “Visvīdale”. Sporta 

veids  - sacensības plašam personu lokam, Vīdalē  2021.gada augustā. Pieprasītais finanšu 

apjoms 400 Eur. Pieteikumu finansiālā atbalsta sporta aktivitātēm saņemšanai 2021.gada 

3.martā ir izvērtējusi Dundagas novada pašvaldības Sporta komisija un to atbalstījusi. 

Dundagas Kultūras pils saņēmusi informāciju no Talsu novada pašvaldības Kultūras un 

sporta attīstības nodaļas par atceltajām amatiermākslas kolektīvu skatēm skatuviskās dejas 

nozarē un vokālajiem ansambļiem. Līdz ar to Kultūras pils kultūras nodaļas budžetā ietaupās 

finanšu līdzekļi transporta izdevumiem, kurus iespējams novirzīt biedrības “Visvīdale” 

organizētajai sporta dienai. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.54: 

1. Piešķirt finansējumu Eur 400 apmērā sporta aktivitātei “Sporta diena Vīdalē 2021”. 

Finansējumu piešķirt no pašvaldības budžeta uzskaite dimensijas 365 Kultūras un sporta 

nodaļa. Precizējumus iestādes “Kultūras pils” budžetā veikt pie tuvākajiem budžeta 

grozījumiem. 

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

 

Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Visvīdale” 

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

 

 

 

4. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Ziņo D.Kurpniece; A.Felts 

Pamats 

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

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

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 4.punkts. 

 

Mērķis 

Personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2021.gada 23.februārī saņemts rakstisks iesniegums 

(pašvaldības reģ. Nr. DD-4-10.2/21/86) no (Vārds, uzvārds) (turpmāk – Iesniedzējs), kurā 

Iesniedzējs lūdzis anulēt deklarētās dzīvesvietas adresi (Vārds, uzvārds). Šo faktu, ka nevēlama 
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persona (Vārds, uzvārds) bez Iesniedzēja piekrišanas dzīvesvietu deklarējusi viņam piederošā 

nekustamā īpašumā “Mežmaļi”, Jaundundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, 

konstatējis izmantojot portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās 

personas”. Iesniedzējs mutiski vēl papildus piebildis, ka A(Vārds, uzvārds) deklarējot 

dzīvesvietu sniegusi nepatiesas ziņas, tādēļ uzskata, ka deklarētās dzīvesvietas ziņas jāanulē.  

 

2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu pašvaldībai ir pienākums 

pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts 

reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu 

pēc attiecīgās adreses, savukārt, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta otro 

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

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

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

turētāja. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Pamatojoties uz iepriekšminēto, tika iegūta informāciju no:  

3.1. Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas par nekustamo īpašumu adresē “Mežmaļi”, 

Jaundundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. Zemesgrāmatu apliecības ieraksts 

apstiprina, ka nekustamā īpašuma īpašumtiesības ierakstītas zemesgrāmatā uz Iesniedzēja 

vārda, savukārt nekustamajā īpašumā uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja, kura Adrešu 

reģistrā reģistrēta ar adresi: “Mežmaļi”, Jaundundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads; 

 

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

dzīvesvietu adresē Dundagas novads, Dundagas pagasts, Jaundundaga “Mežmaļi”, deklarējusi 

2020.gada 03.decembrī. Persona dzīvesvietu deklarējusi elektroniski, izmantojot speciālo 

tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv un, kā tiesisko pamatu norādījusi - radniecība (Vārds, 

uzvārds).  

3.3. (Vārds, uzvārds), kura telefoniski apstiprināja, ka (Vārds, uzvārds) ir viņas mazmeita, taču 

nav bijusi informēta, ka mazmeita vēlas deklarēt dzīvesvietu viņas dēlam piederošajā īpašumā. 

Personīgu iemeslu dēļ viņa nevēlas, ka mazmeita būtu deklarēta viņu mājsaimniecībā.  

 

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

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

noskaidrošana nav nepieciešama, jo ir konstatēti visi nepieciešamie apstākļi deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanai. 

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

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

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

Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2021.gada 04.martā pa pastu ierakstītā 

sūtījumā (Vārds, uzvārds) uz deklarētās dzīvesvietas adresi tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule 

ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža sazināties ar pašvaldību 

paskaidrojuma sniegšanai par Iesniedzēja iesniegumā minētajiem faktiem, kā arī iesniegt 

dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam norādītajā adresē (vienošanās ar 

īpašnieku u.c.). Papildus persona tika brīdināta par to ka, ja noteiktajā laikā ziņas netiks 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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sniegtas, pašvaldība uzsāks administratīvo procesu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

64.panta pirmo daļu. 

 

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

vēstules izsūtīšanas un ziņu sniegšanas termiņus, tika konstatēts, ka  

1) noteiktajā termiņā ar pašvaldību nav sazinājusies, kas vēlreiz apstiprina faktu, ka (Vārds, 

uzvārds) deklarētajā dzīvesvietas adresē nav sasniedzama; 

2) deklarējot dzīvesvietu sniegusi nepatiesas ziņas – nav saņemta atļauja no nekustamā īpašuma 

īpašnieka (Iesniedzējs) dzīvesvietas deklarēšanai konkrētajā adresē, kā arī ar Iesniedzēju nav 

noslēgta nekāda savstarpējā vienošanās; 

3) iesniedzot dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu, norādījusi kāds tiesiskais pamats personai ir 

dzīvot norādītajā adresē - radniecība (Vārds, uzvārds), taču (Vārds, uzvārds) nemaz nebija 

informēta par mazmeitas vēlmi deklarēt dzīvesvietu dēlam piederošajā īpašumā; 

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

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

tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”. 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

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

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

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

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

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

ka deklarācijas iesniegšanas laikā personai nebija deklarācijā norādītā tiesiskā 

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

deklarācijas iesniegšanas datumu”.  

 

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

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

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

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

likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarotā 

persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas”. 

 

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

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

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

dzīvesvietu” 2.punktu un 4.punktu, 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.55: 

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

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Jaundundaga, “Mežmaļi”, LV-3270 ar deklarācijas 

iesniegšanas datumu – 2020.gada 03.decembri. 

 

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 Iesniedzējam un (Vārds, uzvārds) vai viņu pilnvarotajiem 
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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 

 

 

5. 

Par  Dundagas vidusskolas dalību projektā 

Ziņo I.Ralle; A.Felts 

Pamatojums: 

Dundagas vidusskola ir saņēmusi apstiprinājumu, ka ir apstiprināta par projekta 

dalībnieku  ES programmas Apvārsnis 2020 "Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu 

izglītībai pilsētā" projektā.  

 

MĒRĶIS 

Dundagas vidusskolas attīstības plāna īstenošana paredz mācību stratēģiju attīstīšanu un 

kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības vides veidošanu. 

Iedrošināt skolēnus izpētīt vides un ilgtspējības jautājumus savā apkārtnē, īpašu 

uzmanību pievēršot pilsētai kā ekosistēmai, veidojot atvērtu un iekļaujošu mācību vidi. 

 

Izvērtējums 

Finansējums projekta īstenošanai nodrošināts no ES fonda līdzekļiem.  

Projekta norises laiks: no 2020. gada septembra līdz 2022. gada maijam. Skolēnu vecums: 12 

līdz 18 gadi. Kopumā projektā iesaistījušās 50 skolas no dažādām Eiropas valstīm: Kipras, 

Čehijas Republikas, Vācijas, Grieķijas, Zviedrijas, Itālijas, Islandes, Latvijas, Polijas un 

Rumānijas.  

Projektu veido vairāki izaicinājumi. Latvijas skolu izaicinājums pirmajā gadā ir «Cilvēkiem 

pieejama veselīga vide pilsētā».  

Mūsu skolas skolēni sadarbībā ar skolotājiem un sabiedrības pārstāvjiem pēta vides  ilgtspējas 

jautājumus un dabas daudzveidību Dundagas parkā. Skola varētu veidoties par mācību, 

inovācijas un sabiedrības līdzdalības centru. Šobrīd sadarbojamies ar Latvijas Valsts mežiem 

un Dundagas tūrisma informācijas centru, bet esam atvērti sadarbībai ar ikvienu, kuram ir 

interese, kā padarīt mūsu apkārtējo vidi ilgtspējīgāku, plašai sabiedrībai pieejamu, sakārtotu un 

interesantu. 

Izvēlētā izaicinājuma pamatprincipi: 

Vide ar mazu gaisa piesārņojumu; Veselīga vide pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

Vidē notiek dažādas sociālās aktivitātes; Tiek saglabāta dabas daudzveidība. 

Skolēnu sasniedzamie rezultāti pēc projekta: 

Prot atrast, atlasīt, analizēt un sistematizēt informāciju no dažādiem avotiem; 

 

Pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām” 5.pantu un 15.panta 4.punktu dome lemj:  

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.56: 

Atbalstīt Dundagas vidusskolas piedalīšanos ES programmas Apvārsnis 2020 projektā 

"Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā". 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskolai 
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6. 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2021.gada budžetā 

Ziņo I.Ralle; A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.3 “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumiem”. 

Izvērtējums  

Dundagas novada 108.03.2021. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3 “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumiem” tabulas veidā, pielikumā, atbilstoši Ministru 

Kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta 

ieņēmumus EUR 4 665 189  izdevumus EUR 4 982 395 un finansēšanas plānu EUR 317 206 

apmērā (Pielikums Nr.1).  

 

Grozījumi budžeta ieņēmumu daļā  

 

1. Ieņēmumu palielinājums saskaņā ar LR Izglītības un Zinātnes ministrija MK 

28.01.2021. rīk. Nr.56. Piemaksa pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm par 

darbu Covid-19 pandēmijas laikā  10 681 €; 

 

2. Ieņēmumu palielinājums saskaņā ar MK rīkojumu Nr.110, finansējums samaksai par 

individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta 

personālam, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

skolotājiem, kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem, Covid-19 pandēmijas 

laikā, tai skaitā 28 639 €; 

 

3. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas 3000 €; 

 

Grozījumi budžeta izdevumu daļā  

 

4. Grozījumi iestāžu un struktūrvienību budžetu izdevumu daļā: 

• Izdevumu palielinājums uzskaites dimensijā 0041 un 0121, lai nodrošinātu LR 

Izglītības un Zinātnes ministrija MK 28.01.2021. rīk. Nr.56. izpildi, izmaksājot 

piemaksas pirmskolas iestādes pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm par darbu 

Covid-19 pandēmijas laikā  10 681 € 

• Izdevumu palielinājums uzskaites dimensijā 0021 un 032, lai nodrošinātu 

23.02.2021. MK rīkojumu Nr.110 izpildi, samaksa par individuālajām 

konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam, kā 

arī profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, 

kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem, Covid-19 pandēmijas laikā, tai 

skaitā 28 639 €; 

• Izdevumu samazinājums uzskaites dimensijā 365, pamatojoties uz izmaiņām 

Dundagas kultūras pasākumu plānā 1156 €; 

• Izdevumu samazinājums uzskaites dimensijā 113, pamatojoties uz izmaiņām Brīvā 

laika pavadīšanas centra pasākumu plānā 210 €; 

• Izdevumu samazinājums uzskaites dimensijā 364, pamatojoties uz izmaiņām 

Kolkas kultūras pasākumu plānā 540 €; 
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• Izdevumu samazinājums uzskaites dimensijā 368, pamatojoties uz izmaiņām 

Lībiešu saieta nama pasākumu plānā 362 €; 

• Izdevumu samazinājums uzskaites dimensijā 427, 428 un 431 ERASMUS projektu 

realizācijai 2021.gadā 16 000 €; 

• Izdevumu samazinājums uzskaites dimensijā 011, PII Kurzemīte telpu remonts 

saskaņā ar veikto cenu aptauju 4500 €; 

• Izdevumu samazinājums uzskaites dimensijā 031, Dundagas vidusskolas telpu 

remonts saskaņā ar veikto cenu aptauju 4040 €; 

• Izdevumu palielinājums uzskaites dimensijā 368, līgums ar Latvijas Universitāti par 

Kolkas Lībiešu saieta nama ekspozīcijas satura sagatavošanas 2.posma izstrādi 3125 

€; 

• Izdevumu palielinājums uzskaites dimensijā 015 saistībā ar pašvaldības vēlēšanu 

nodrošināšanu piecos Dundagas novada vēlēšanu iecirkņos (Dundaga, Kolka, 

Vīdāle, Mazirbe, Kaļķi) 11050 €; 

• Izdevumu palielinājums uzskaites dimensijā 110 saistībā ar revidentu pakalpojuma 

apmaksu par Dundagas novada pašvaldības 2021.gada finanšu revīziju 5000 €; 

• Izdevumu palielinājums uzskaites dimensijā 031 projekta “Skolas piens un auglis” 

īstenošana pandēmijas laikā, nodrošinot fasēta piena piegādi 1. – 9. kl. skolēniem  

815 €; 

• Izdevumu palielinājums uzskaites dimensijā 031, griestu un apgaismojuma izbūve 

Dundagas vidusskolā telpā Nr.216   893 €; 

• Izdevumu palielinājums uzskaites dimensijā 110, līgums par personas datu 

aizsardzības dokumentācijas izstrādi no 01.07.2021.-31.12.2021. 1800 €; 

• Izdevumu palielinājums uzskaites dimensijā 110, līgums ar SIA Sunstar group, par 

darba aizsardzības pakalpojumu nodrošināšanu 01.07.2021.-31.12.2021. 2346 €; 

• Izdevumu palielinājums uzskaites dimensijā 013, sporta aktivitātei “Sporta diena 

Vīdalē 2021” 400 €; 

• Izdevumu palielinājums uzskaites dimensijā 736, 18.02.2021. Dundagas novada 

domes lēmums Nr.29 “Par projekta dokumentācijas izstrādi Talsu ielā 7 un Talsu 

ielā 18, Dundagā” 5000 €; 

• Izdevumu palielinājums uzskaites dimensijā 736, Būvprojekta “Tilta Pils ielā, 

Dundagā pārbūve” ekspertīze 5000 €. 

 

 

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2021. EUR 

441 841, datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta 

finansēšanas klasifikācijai.  

Uz 18.03.2021.  pēc budžeta grozījumiem plānotais budžeta līdzekļu atlikums sastāda 

EUR 2158. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.57: 

https://www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-un-cenu-aptaujas/2020-gada-iepirkumi/dnp-2020-12
https://www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-un-cenu-aptaujas/2020-gada-iepirkumi/dnp-2020-12
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Apstiprināt Dundagas novada domes 2021.gada 18.marta saistošos noteikumus Nr.3 “Par 

Dundagas novada pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumiem”. (saistošie noteikumi 

pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 

 

 

7. 

Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas projektu 

konkursā ar projekta pieteikumu “Vasaras estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības 

vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu Kolkā” 

Ziņo M.Blūma; A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats 

1. Likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12.panta 2.daļa. 

2. Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” no 2021. gada 10. aprīļa līdz 

10. maijam izsludinātais atklātais projektu konkursa 11. kārtas Eiropas Jūrlietu un 

Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-2020. gada apakšpasākums 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitāte 43.02.3. “Vides resursu vairošanai vai 

izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” un 43.02.4. “Zvejas vai jūras 

kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai”. 

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

4. Dundagas novada domes  lēmums Nr.286 (protokols Nr.17, 19.§) “Par Dundagas 

novada Attīstības  programmas 2014.-2020. gadam darbības termiņa 

pagarināšanu”.  

5. Dundagas novada domes 2021. gada 18. februāra sēdes lēmums Nr.20 (protokols 

Nr.5 3.§) “Par Attīstības programmas rīcību plāna un investīciju plāna aktualizāciju. 

 

Mērķis 

 Atbalstīt Dundagas novada pašvaldības pieteikumu iesniegšanu Eiropas Jūrlietu un 

Zivsaimniecības fonda Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai finansējuma 

apgūšanai. 

 

Izvērtējums 

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinājusi atklāto projektu konkursa 

11. kārtu, ar projektu iesniegšanas termiņu no 2021. gada 10. aprīlim līdz 10. maijam, Eiropas 

Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-2020. gada apakšpasākums  43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana”.  

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) konkursā var pieteikt projektus uz 

aktivitātēm 43.02.3. “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu 

mazināšanai” un 43.02.4. “Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” 

(turpmāk – EJZF3). 

Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas vienam pašvaldības projektam ir 

650 000,00 EUR (t.sk. PVN) ar maksimālo atbalsta intensitāti 90%. 

Vasaras estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas 

labiekārtošanu Kolkā atbilst Dundagas novada attīstības programmas 2014.-2020. noteiktajiem 

mērķiem: 

1. 7M-T-5 “Palielināt Dundagas novada mazo uzņēmēju konkurētspēju” vidēja termiņa 

mērķis noteikts RV-T-6 “Tūrisma attīstība Dundagas novadā”. 
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2. 7M-K-2 “Nodrošināt plānveidīgu kultūras nozīmes objektu atjaunošanu un izveidi 

Dundagas novadā” vidēja termiņa mērķis noteikts RV-K-2 “Kultūras nozīmes 

objektu atjaunošana un radīšana”. 

Indikatīvās projekta “Vasaras estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības vietas izveidi un 

teritorijas labiekārtošanu Kolkā” īstenošanas izmaksas paredzamas 250 000,00 EUR t.sk. PVN 

(sk. 1.tabulu “Projekta paredzamās izmaksas”), taču precīzas un aktuālas izmaksas tiks 

noskaidrotas tikai pēc iepirkuma veikšanas. 

Likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta otrā daļa nosaka, ka Eiropas 

Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tai 

skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību 

līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu 

kopsummu. Līdz ar to prognozējamais pašvaldības finansējums, sastāda līdz 25 000,00 EUR 

(t.sk. PVN).  

1.tabula “Projekta paredzamās izmaksas” 

Projekta nosaukums 

Atbilstība 

vidēja 

termiņa 

prioritātei un 

rīcības 

virzienam 

Kopējās 

izmaksas 

EUR, t.sk. 

PVN 

EJZF 

atbalsta 

intensitāte 

EUR, t.sk. 

PVN 

Pašvaldības 

līdzfinansēju

ms EUR, 

t.sk. PVN 

Rīcība EJZF3: Vasaras estrādes 

pārbūve, ietverot tirdzniecības 

vietas izveidi un teritorijas 

labiekārtošanu Kolkā 

RV-T-6, RV-

K-2, K-16, T-

23 

līdz 

250 000,00 

līdz 

225 000,00 

līdz 

25 000,00 

KOPĀ  
līdz 

250 000,00 

līdz 

225 000,00 

līdz 

25 000,00 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.58: 

1. Iesniegt projekta pieteikumu “Vasaras estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības vietas 

izveidi un teritorijas labiekārtošanu Kolkā” Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa 

asociācija” izsludinātā atklātā projektu konkursa 11.kārtas Eiropas Jūrlietu un 

Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 

2014.-2020. gada apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” aktivitātē 43.02.4. “Zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšanai”. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 25 000,00 EUR, kas sastāda 10% no 

projekta izmaksām (projekta kopējās izmaksas 250 000,00 EUR). 

3. Ņemt aizņēmumu 2021.gadā no Valsts kases 250 000,00 EUR apmērā. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 
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8. 

Par investīciju projekta pieteikuma “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” iesniegšanu 

valsts aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1. Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumi Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem 

un kārtību kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. 

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

3. Dundagas novada domes  lēmums Nr.286 (protokols Nr.17, 19.§) „Par Dundagas 

novada Attīstības  programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu”.  

4. Dundagas novada domes 2021. gada 18. februāra sēdes lēmums Nr.20 (protokols Nr.5 

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

Mērķis 

Iesniegt investīciju projektu “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai, lai saņemtu valsts aizdevumu pašvaldībām. 

 

Izvērtējums 

2021. gada 11. februārī ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 104 “Noteikumi 

par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-

19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk – MK noteikumi), kas sagatavoti, 

lai sniegtu atbalstu pašvaldībām, nodrošinot iespēju saņemt valsts budžeta aizņēmumus 

investīciju projektu īstenošanai.  

MK noteikumu 3.punkts paredz, ka pašvaldības līdz katra mēneša pirmajam datumam 

iesniedz investīciju projektus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ievērojot 

virkni kritērijus, tostarp, investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības 

attīstības programmas investīciju plānā.  

Atbilstoši Dundagas novada attīstības programmas 2014.-2020. noteiktajiem mērķim RV-

S-3 “Pašvaldības ceļu kvalitātes uzlabošana” vidēja termiņa mērķis noteikts S-5 “Rekonstruēt 

pašvaldības ceļus, prioritāri uzlabojot uzņēmējdarbībai svarīgos un uz publiskajiem objektiem 

ejošos ceļu posmus (tai skaitā arī tiltus)” un atbilstoši investīciju plāna 7.sadaļai “Satiksme”, ir 

plānota tilta Pils ielā, Dundagā pārbūve.  

“Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” projekts (turpmāk – Projekts) atbilst MK noteikumus 

noteiktajam 3.1.3.mērķim [..]pašvaldības autoceļu un ielu kompleksa infrastruktūrā ietilpstošo 

tiltu, pārvadu un estakāžu (turpmāk - tiltu infrastruktūra) būvniecībai vai pārbūvei, ja 

investīciju projektā plānotās tiltu infrastruktūras valsts aizdevuma izmaksas nepārsniedz vai 

1089 euro par esošās tiltu infrastruktūras pārbūvi [..]. 

Indikatīvās Pils ielas tilta pārbūves izmaksas paredzamas 200 000,00 EUR bez PVN 

apmērā, taču precīzas un aktuālas izmaksas tiks noskaidrotas tikai pēc iepirkumu veikšanas. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.59: 

1. Iesniegt investīciju projekta pieteikumu “Pils ielas tilta Dundagā pārbūve” Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizdevuma saņemšanai 200 000,00 

euro apmērā. 
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2. Nodrošināt pašvaldības finansējumu  būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai 12 

000,00 EUR bez PVN apmērā. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

9. 

Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas projektu 

konkursā ar projekta pieteikumu “Dundagas novada pašvaldības grants seguma ceļa 

posma “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” Mazirbē, Dundagas novadā pārbūve” 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12.panta 2.daļa. 

2. Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” no 2021. gada 10. aprīļa līdz 

10. maijam izsludinātais atklātā projektu konkursa 11. kārtas Eiropas Jūrlietu un 

Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 

2014.-2020. gada apakšpasākums  43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” aktivitātes 43.02.3. “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, 

kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” un 43.02.4. “Zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšanai”. 

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

4. Dundagas novada domes  lēmums Nr.286 (protokols Nr.17, 19.§) “Par Dundagas 

novada Attīstības  programmas 2014.-2020. gadam darbības termiņa pagarināšanu”.  

5. Dundagas novada domes 2021. gada 18. februāra sēdes lēmums Nr.20 (protokols Nr.5 

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

 

Mērķis 

 Atbalstīt Dundagas novada pašvaldības pieteikumu iesniegšanu Eiropas Jūrlietu un 

Zivsaimniecības fonda Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai finansējuma 

apgūšanai. 

 

Izvērtējums 

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinājusi atklāto projektu konkursa 

11. kārtu, ar projektu iesniegšanas termiņu no 2021. gada 10. aprīlim līdz 10. maijam, Eiropas 

Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-2020. gada apakšpasākums  43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana”.  

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) konkursā var pieteikt projektus uz 

aktivitātēm 43.02.3. “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu 

mazināšanai” (turpmāk – EJZF2). un 43.02.4. “Zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšanai” (turpmāk – EJZF3). 

Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas vienam pašvaldības projektam ir 

650 000,00 EUR (t.sk. PVN) ar maksimālo atbalsta intensitāti 90%. 

Dundagas novada pašvaldības grants seguma ceļa posma “Tautas nams-Jūrskola-

Zembahi” Mazirbē, Dundagas novadā pārbūve atbilst Dundagas novada attīstības programmas 

2014.-2020. noteiktajiem mērķiem: 

1. RV-V-8 “Labiekārtošanas projektu īstenošana” vidēja termiņa mērķis noteikts V-23 

“Izkopt un labiekārtot publiskās piekļuves vietas jūrai, mazinot antropoloģisko slodzi 

piekrastē”; 
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2. RV-S-3 “Pašvaldības ceļu kvalitātes uzlabošana” vidēja termiņa mērķis noteikts S-5 

“Rekonstruēt pašvaldības ceļus, prioritāri uzlabojot uzņēmējdarbībai svarīgos un uz 

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

Indikatīvās projekta “Dundagas novada pašvaldības grants seguma ceļa posma “Tautas 

nams-Jūrskola-Zembahi” Mazirbē, Dundagas novadā pārbūve” īstenošanas izmaksas 

paredzamas 200 000,00 EUR t.sk. PVN (sk. 1.tabulu “Projekta paredzamās izmaksas”), taču 

precīzas un aktuālas izmaksas tiks noskaidrotas tikai pēc iepirkuma veikšanas. 

Likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta otrā daļa nosaka, ka Eiropas 

Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tai 

skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību 

līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu 

kopsummu. Līdz ar to prognozējamais pašvaldības finansējums, sastāda līdz 20 000,00 EUR 

(t.sk. PVN). 

1.tabula “Projekta paredzamās izmaksas” 

Projekta nosaukums 

Atbilstība 

vidēja termiņa 

prioritātei un 

rīcības 

virzienam 

Kopējās 

izmaksas 

EUR, t.sk. 

PVN 

EJZF 

atbalsta 

intensitāte 

EUR, t.sk. 

PVN 

Pašvaldības 

līdzfinansēju

ms EUR, 

t.sk. PVN 

Rīcība EJZF2: Dundagas 

novada pašvaldības grants 

seguma ceļa posma “Tautas 

nams-Jūrskola-Zembahi” 

Mazirbē, Dundagas novadā 

pārbūve 

RV-S-3,RV-V-8 
līdz 

200 000,00 

līdz 

180 000,00 

līdz 

20 000,00 

KOPĀ  
līdz 

200 000,00 

līdz 

180 000,00 

līdz 

20 000,00 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.60: 

1. Iesniegt projekta pieteikumu “Dundagas novada pašvaldības grants seguma ceļa posma 

“Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” Mazirbē, Dundagas novadā pārbūve” iesniegšanu 

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinātā atklātā projektu konkursa 

11.kārtas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības 

programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada apakšpasākuma 43.02. 

“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē 43.02.3. “Vides 

resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 20 000,00 EUR, kas sastāda 10% no 

projekta izmaksām (projekta kopējās izmaksas 200 000,00 EUR). 

3. Ņemt aizņēmumu 2021.gadā no Valsts kases 200 000,00 EUR apmērā. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 
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10. 

Par dzīvokļa īpašuma "Baltā skola" dz.3 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo S.Gāliņa; A.Felts 

Pamats 

Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” dz. 3, Mazalakstē, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā, trešās izsoles noteikumu 27., 30. un 34. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” dz. 3 izsoles rezultātus. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” dz. 3 

ar kadastra numuru 8850 900 0528 izsole notika 2021. gada 5. martā. Uz izsoli bija pieteicies 

viens pretendents – (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx (turpmāk – (Vārds, uzvārds)). 

Īpašuma „Baltā skola” dz. 3 sākumcena bija 1220,00 €. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” dzīvoklis nr. 3, 

Mazalakstē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, trešās izsoles noteikumu (turpmāk – izsoles 

noteikumi) 27. punktu, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, dzīvokļa īpašumu 

pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par nosolīto cenu, kas nav zemāka par 

sākumcenu. (Vārds, uzvārds) dzīvokļa īpašumu „Baltā skola” dz. 3 nosolīja par 1300,00 €. 

Izsoles noteikumu 30. un 34. punkts paredz, ka izsoles rezultātus apstiprina pašvaldības 

dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas. Avansa maksājums 

samaksāts 2021. gada 5. martā. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.61: 

1. Apstiprināt (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” dz. 

3, kadastra numurs 8850 900 0528, ieguvēju par nosolīto cenu 1300,00 €. 

2. Pilnvarot šo lēmumu pieņemošās domes sēdes vadītāju parakstīt pirkuma līgumu un 

nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatā. 

 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

11.  
Par nekustamā īpašuma “Pāces iela 2A” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo S.Gāliņa 

Pamats 

Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pāces iela 2A”, Dundagā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā, trešās izsoles noteikumu 28., 30. un 34. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pāces iela 2A” izsoles rezultātus. 

 

Izvērtējums 
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Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) nekustamā īpašuma „Pāces iela 2A” 

ar kadastra numuru 8850 020 0525 izsole notika 2021. gada 5. martā. Uz izsoli bija pieteikušies 

trīs pretendenti. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pāces iela 2A”, Dundagā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā, trešās izsoles noteikumu (turpmāk – izsoles noteikumi) 

28. punktu, nekustamais īpašums tiek pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosola augstāko cenu, 

kura ir pirkuma maksa. Augstāko cenu piedāvāja (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

Piedāvātā pirkuma maksa ir 2500,00 €. 

Izsoles noteikumu 30. un 34. punkts paredz, ka izsoles rezultātus apstiprina pašvaldības 

dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas. Avansa maksājums 

samaksāts 2021. gada 8. martā. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.62: 

1. Apstiprināt (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par nekustamā īpašuma „Pāces iela 2A”, 

kadastra numurs 8850 020 0525, ieguvēju par nosolīto cenu 2500,00 €. 

2.   Pilnvarot šo lēmumu pieņemošās domes sēdes vadītāju parakstīt pirkuma līgumu un 

nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatā. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

12.  
Par nekustamā īpašuma "Liepu iela 5" izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo S.Gāliņa; A.Felts 

Pamats 

Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Liepu iela 5”, Dundagā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā, trešās izsoles noteikumu 27., 30. un 34. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Liepu iela 5” izsoles rezultātus. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) nekustamā īpašuma „Liepu iela 5” ar 

kadastra numuru 8850 020 0211 izsole notika 2021. gada 5. martā. Uz izsoli bija pieteicies 

viens pretendents – (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx (turpmāk – (Vārds, uzvārds)). 

Īpašuma „Liepu iela 5” sākumcena bija 2100,00 €. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Liepu iela 5”, Dundagā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā, trešās izsoles noteikumu (turpmāk – izsoles noteikumi) 

27. punktu: ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, nekustamo īpašumu pārdod 

vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par nosolīto cenu, kas nav zemāka par 

sākumcenu. (Vārds, uzvārds) nekustamo īpašumu „Liepu iela 5” nosolīja par 2333,00 €. 

Izsoles noteikumu 30. un 34. punkts paredz, ka izsoles rezultātus apstiprina pašvaldības 

dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas. Avansa maksājums 

samaksāts 2021. gada 8. martā. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.63: 

1. Apstiprināt (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par nekustamā īpašuma „Liepu iela 

5”, kadastra numurs 8850 020 0211, ieguvēju par nosolīto cenu 2333,00 €. 

2. Pilnvarot šo lēmumu pieņemošās domes sēdes vadītāju parakstīt pirkuma līgumu un 

nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatā. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

 

13.  
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu  

Ziņo I.Bekmane; A.Felts 

 

13.1.  Pamats   Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Pilsupes) 

 

Pamats 

1. 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 “Noteikumi par vietējo 

pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, 2., 3. un 4. punkts.  

2. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts  un 78. pants. 

3. Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 “Dundagas 

novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa 

un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas karti “Dundagas 

pagasta teritorijas funkcionālais zonējums”. 

4. 2021. gada 3. marta iesniegums. 

 

Mērķis 

Pirmpirkuma izskatīšana  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi ir saņēmusi 2021. gada 

3.marta iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2021. gada 3. martā ar Nr.DD-4-10.2/21/102), kurā 

ir lūgts izskatīt pirmpirkuma tiesības par nekustamo īpašumu “Pilsupes”, kadastra 

Nr.88500180008, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500180195 (platība 

2,87 ha) un būves ar kadastra apzīmējumu 88500180008001, papildus Nekustamo īpašumu 

valsta kadastra informācijas sistēmā, īpašumā ir reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu 

88500180008002, 88500180008004, 88500180008006, 88500180008007 un 

88500180008009, tas atrodas Puiškalnciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – 

īpašums “Pilsupes”). 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 78. pantu 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. 

Saskaņā ar 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem  Nr.919 “Noteikumi 

par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”  (turpmāk  - 

MK noteikumi Nr.919); 

1. 3. punktu, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir 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 
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funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma 

līguma vai tā kopijas saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;  

2. 4. punktu, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, 

lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības institūcija ne vēlāk kā 

piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas sagatavo izziņu 

par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

Īpašums “Pilsupes”, saskaņā ar Dundagas novada domes 28.08.2014. saistošo noteikumu 

Nr.10 “Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu 

Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas karti 

“Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums”, atrodas funkcionālā zonā 

“Lauksaimniecības teritoriju (L)”. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.919, 2. punktu, pašvaldība ir sagatavojusi 2021. gada 3. marta 

izziņu Nr. DD-4-12/21/26, kas  ievietota Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, 

izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu. 

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

par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 

nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.64: 

 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Pilsupes” kadastra 

Nr.88500180008, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500180195 (platība 

2,87 ha) un būves ar kadastra apzīmējumu 88500180008001, papildus Nekustamo īpašumu 

valsta kadastra informācijas sistēmā īpašumā ir reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu 

88500180008002, 88500180008004, 88500180008006, 88500180008007 un 

88500180008009, atrodas Puiškalnciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – 

īpašums “Pilsupes”). 

Īpašuma “Pilsupes” pārdevējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ingka Investments 

Management”, reģ. Nr. 40103279083, juridiskā adrese: Ādažu iela 24, Bukulti, Garkalnes 

novadā. 

Īpašuma “Pilsupes” atsavināšanas cena 5 780,00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit 

eiro). 

 

Lēmums ievietojams: Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam 

paredzētu tiešsaistes risinājumu 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

13.2.  Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Goldmaņi) 

Pamats 

1.   2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 “Noteikumi par vietējo 

pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 2., 3. un 4. punkts.  

2.   Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts  un 78. pants. 

3. Dundagas novada domes 2014. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr.10 “Dundagas 

novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016. gadam grozījumu Grafiskā 

daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas karti “Dundagas 

pagasta teritorijas funkcionālais zonējums”. 
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4. 2021. gada 8. marta iesniegums. 

 

Mērķis 

Pirmpirkuma izskatīšana  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi 2021.gada 8.marta 

iesniegumu Nr.116 (reģistrēts pašvaldībā 2021.gada 8.martā ar Nr.DD-4-10.2/21/113), 

pievienots 2021. gada 8. marta Notariālo aktu grāmatas izraksts Nr.399, Pirkuma līgums, ar 

lūgumu izskatīt pirmpirkuma tiesības par nekustamo īpašumu “Goldmaņi” kadastra 

Nr.88500270068, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 88500270069 

(platība 1 ha), 88500270068 (platība 0,9 ha), un būvēm ar kadastra apzīmējumu 

88500270069001 un 88500270069002, papildus Nekustamo īpašumu valsts kadastra 

informācijas sistēmā, īpašumā ir reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu 88500270069003, 

88500270069004 un 88500270069005, tas atrodas Plintiņos, Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā (turpmāk – īpašums “Goldmaņi”). 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 78. pantu 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. 

Saskaņā ar 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem  Nr.919 „Noteikumi 

par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”  (turpmāk  - 

MK noteikumi Nr.919); 

1.3. punktu, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir 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, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai 

tā kopijas saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu 

izmantot pirmpirkuma tiesības;  

2.4. punktu, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai 

pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības institūcija ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas sagatavo izziņu par 

atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

Īpašums “Goldmaņi”, saskaņā ar Dundagas novada domes 2014. gada 28. augusta saistošo 

noteikumu Nr.10 “Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-

2016. gadam grozījumu Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un 

grafiskās daļas karti “Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums”, atrodas 

funkcionālajā zonā “Lauksaimniecības teritorija (L)”. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.919, 2. punktu, pašvaldība ir sagatavojusi 2021. gada 8. marta 

izziņu Nr. DD-4-12/21/28, kas  ievietota Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, 

izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka tikai dome var lemt 

par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 

nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.65: 
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Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Goldmaņi”, kadastra 

Nr.88500270068, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 88500270069 

(platība 1 ha) un 88500270068 (platība 0,9 ha), ar būvēm ar kadastra apzīmējumu 

88500270069001, 88500270069002, papildus Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas 

sistēmā, īpašumā ir reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu 88500270069003, 

88500270069004 un 88500270069005, tas atrodas Plintiņos, Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā (turpmāk – īpašums “Goldmaņi”). 

Īpašuma “Goldmaņi” pārdevējs (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, deklarētā adrese xxxxx, 

Talsu novadā. 

Īpašuma “Goldmaņi” atsavināšanas cena 6 000,00 EUR (seši tūkstoši eiro).  

 

Lēmums ievietojams: Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam 

paredzētu tiešsaistes risinājumu 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

13.3. Par pirmpirkuma tiesības izmantošanu (Kukšupītes, Pitraga kūpinātava) 

 

Pamats 

1.   2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 “Noteikumi par vietējo 

pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 2., 3. un 4. punkts.  

2.   Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts  un 78. pants. 

3.   Dundagas novada domes 2014. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr.10 “Dundagas 

novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016. gadam grozījumu Grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas karti “Dundagas pagasta 

teritorijas funkcionālais zonējums”. 

4.   2021. gada 12. marta iesniegums. 

 

Mērķis 

Pirmpirkuma izskatīšana  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi 2021.gada 11.marta 

iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2021.gada 12.martā ar Nr.DD-4-10.2/21/125), pievienots 

2021. gada 11. marta Pirkuma līgums, ar lūgumu izskatīt pirmpirkuma tiesības par nekustamo 

īpašumu  

1) “Kukšupītes” kadastra Nr.88620040144, kas sastāv no zemes vienībās ar kadastra 

apzīmējumu 88620040144 (platība 2,74 ha), tas atrodas Kolkas pagastā, Dundagas 

novadā (turpmāk – īpašums “Kukšupītes”);  

2) “Pitraga kūpinātava”, kadastra Nr.88625040001, kas sastāv no vairākām ēkām ar 

kadastra apzīmējumu 88620040042001 (šķūnis), 88620040034004 (kūpināšanas cehs), 

88620040034005 (caurlaide), 88620040034006 (metāla ūdenstornis), 88620040034007 

(hlorētava), 88620040034008 (noliktava), 88620040042004 (artēziskās akas) (turpmāk 

– īpašums “Pitraga kūpinātava”). 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 78. pantu 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 
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citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības 

funkciju īstenošanai. 

Saskaņā ar 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem  Nr.919 „Noteikumi 

par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”  (turpmāk  - 

MK noteikumi Nr.919); 

1.3. punktu, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir 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, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai 

tā kopijas saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu 

izmantot pirmpirkuma tiesības;  

2.4. punktu, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai 

pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības institūcija ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas sagatavo izziņu par 

atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Izziņā norāda šo noteikumu 2.1. un 

2.2.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī pirkuma līgumā norādīto nekustamā īpašuma 

atsavināšanas cenu. 

Īpašums “Kukšupītes”, saskaņā ar Dundagas novada domes 2009. gada 26. augusta  

saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 2010. gada 

25. augusta saistošo noteikumu Nr.21 “Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums 

ar grozījumiem” grafisko daļu “Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) 

izmantošana Pitraga ciemā”, atrodas funkcionālajā zonā “Jauktas sabiedriskas 

nozīmes/darījuma teritorijas (SD)”. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.919, 2. punktu, pašvaldība ir sagatavojusi 2021. gada 

15. marta izziņu Nr. DD-4-12/21/29, kas  ievietota Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, 

izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka tikai dome var lemt 

par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.66: 

 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu: 

1.1. “Kukšupītes”, kadastra Nr.88620040144, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 88620040144 (platība 2,74 ha), atrodas Pitragā, Kolkas pagastā, 

Dundagas novadā (turpmāk – īpašums “Kukšupītes”); 

1.2. “Pitraga kūpinātava”, kadastra Nr.88625040001, kas sastāv no vairākām ēkām ar 

kadastra apzīmējumu 88620040042001 (šķūnis), 88620040034004 (kūpināšanas 

cehs), 88620040034005 (caurlaide), 88620040034006 (metāla ūdenstornis), 

88620040034007 (hlorētava), 88620040034008 (noliktava), 88620040042004 

(artēziskās akas) (turpmāk – īpašums “Pitraga kūpinātava”). 

2. Īpašumu “Kukšupītes” un “Pitraga kūpinātava” pārdevējs Akciju sabiedrība Forest Bio 

Investment, reģistrācijas Nr. 40103240770, juridiskā adrese Augusta Deglava 108k-1-32, 

Rīgā. 

3. Pirkuma summa par īpašumu: 

1.3.  “Kukšupītes” – 157 500,00 EUR (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti 

eiro); 

1.4.  “Pitraga kūpinātava” – 17 500,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti eiro). 
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Lēmums ievietojams: Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam 

paredzētu tiešsaistes risinājumu 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

14.  
Par zemes īpašuma “Mazšķērpiņi” atsavināšanas uzsākšanu 

Ziņo I.Bekmane, A.Felts 

Pamats 

1. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 1.panta 6. un 7.punkts, 4.panta ceturtās daļas 

3.punkts, 37.panta pirmās daļas 4.punkts, 44. panta ceturtā daļa.  

2.Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punkts. 

3. (Vārds, uzvārds) 25.02.2021. iesniegums. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā Mazpiltenē, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais īpašums “Mazšķērpiņi” ar kadastra  

Nr.8850 021 0158, kurš sastāv no 0,8 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 021 0158 (turpmāk – zeme “Mazšķērpiņi”) uz kuras ir Nekustamo īpašumu 

valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0158 

008 (šķūnis) un 8850 021 0158 011 (kūts). 

Pašvaldība ir saņēmusi (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx 25.02.2021. iesniegumu 

(reģistrēts pašvaldībā 26.02.2021., Nr.DD-4-10.1/21/92) ar lūgumu nodot izpirkšanai zemi, 

zem personai piederošā būvju nekustamā īpašuma “Mazšķērpiņi”, kadastra Nr.8850 521 0007, 

Dundagas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000562148.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – Atsavināšanas likums) 

4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu 

var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas 

nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), 

un zemes starpgabalu, kas ir pieguloša šai zemei. 

Savukārt Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas 

personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētā persona. Pārdošana par brīvu cenu, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 1.panta 

7.punktu, ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, 

savukārt, nosacītā cena, saskaņā ar tā paša likuma 1.panta 6.punktu, ir nekustamā īpašuma 

vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 

Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Atsavināšanas likuma 44. panta ceturtā daļa nosaka, ka Publiskai personai piederošu 

zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var 

pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem 

proporcionāli viņu kopīpašuma daļām). 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu tikai dome var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 



27 

 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.67: 

Uzsākt nekustamā īpašuma “Mazšķērpiņi”, kadastra Nr.8850 021 0158, kas sastāv zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0158, atsavināšanas procesu. 

 

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

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

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

15.  
Par zāģmateriālu sagatavošanu 

Ziņo A.Kojro; A.Felts 

Pamats 

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

2. Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu 2021.gadam. 

 

Mērķis 

 Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošana un zāģmateriālu iegūšana.   

 

Izvērtējums 

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Baložezers” zemes kadastra nr. 885000230071 

Meža zemes platība ir 3,37 ha; 

 

Ir priekšlikums pašvaldībai iegūt no šīs meža zemes zāģbaļķus,  un no tiem sagatavot 

dažāda veida zāģmateriālus- latas, brusas, dēļus pašvaldības iestāžu vajadzībām- dažādu 

plauktu izveidošanai , tiltu, laipu, aku vāku remontiem, darbmācības nodarbību vajadzībām. 

Nepieciešams veikt stigošanu, robežu iezīmēšanu, koku caurmēra biezības noteikšanu, 

saskaņošanu ar kultūras pieminekļu pārvaldi un pašvaldības saskaņojums., dokumentu 

sagatavošanu ciršanas apliecinājuma iegūšanai: 

Pakalpojuma sniedzējs veic koku nozāģēšanu un zāģbaļķu nogādāšanu līdz pasūtītāja 

norādītajai adresei-gaterim; 

Sludināma cenu aptauja par pakalpojuma sniegšanu par 1m³ zāģbaļķu sagatavošanu un piegādi 

līdz norādītajai adresei.; 

Finansējums pakalpojumam ņemams no koda 2244 (p.v.a.p.); 

Prognozētais zāģbaļķu ieguves daudzums  līdz 30 m³ ; 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.68: 

1) Iegūt zāģbaļķus un sagatavot zāģmateriālus pašvaldības iestādēm no nekustamā īpašuma 

“Baložezers” , veicot cenu aptauju par pakalpojuma sniegšanu; 

2) Iegūtā malka nogādājama pašvaldības katlumājās. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam 
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16. 

Par sakņu dārzu “Brigas” Nr.38., 39. un 40. nomas tiesībām 

Ziņo I.Bekmane; A.Felts 

Pamats 

1. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

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

2. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 

61. panta 11. daļa. 

3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.pants. 

4. Dundagas novada pašvaldības 26.11.2020. iekšējo noteikumu “Kārtība kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 3. un 4. punkts. 

5. 05.03.2021. iesniegums. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir īpašnieks nekustamam īpašumam 

“Brigas”, kadastra Nr.88620070192, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

88620070192, un tas atrodas Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – īpašums 

“Brigas”). Saskaņā ar pašvaldības 26.11.2020. iekšējo noteikumu “Kārtība kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” (turpmāk – Pašvaldības iekšējie 

noteikumi) 3. punktu, pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv sadaļā //sakņudārzi ir 

publicēts brīvais sakņudārs īpašumā “Brigas”, zemes daļa Nr.38., 39. un 40. 

Saskaņā ar Pašvaldības iekšējo noteikumu 4.punktu, (Vārds, uzvārds) ir iesniedzis 

iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 05.01.2021. ar Nr.DD-4-10.2/21/108), kurā tiek lūgts 

iznomāt īpašumā “Brigas” zemes daļu Nr.38., 39. un 40. mazdārziņa vajadzībām.  

Saskaņā ar 19.06.2018. 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 

likuma” 61, panta 11.daļu , ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas 

līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma 

iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā 

reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

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

iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.pantā ir teikts, ka 

Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties 

aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī 

atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 

000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts 

pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums. 

 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
http://www.dundaga.lv/
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
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, G.Kristiņš, 

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.69: 

1. Nodot nomai nekustamā īpašuma “Brigas”, kadastra Nr.88620070197, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 88620070197, zemes daļu Nr.38. (platība 0,015 ha), Nr.39. (platība 

0,0132 ha) un Nr.40. (platība 0,0132 ha) un slēgt zemes nomas līgumu ar (Vārds, uzvārds) 

uz sešiem gadiem. 

2. Slēgt nomas tiesību līgumu pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmuma.  

 

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

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

 

Lēmums nosūtams: (Vārds, uzvārds) nododams personīgi pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Kolkas pagasta pārvaldei 

 

 

17. 

Par sakņu dārza “Dzelmes” Nr.2 nomas tiesībām 

Ziņo I.Bekmane; A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats 

1. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

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

2. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 

61. panta 11. daļa. 

3. Dundagas novada pašvaldības 26.11.2020. iekšējo noteikumu “Kārtība kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 3. un 4. punkts. 

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.pants.  

5. 01.03.2021. iesniegums. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs nekustamam 

īpašumam “Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm”, kadastra Nr.88620070203, kura sastāvā ir 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620070203, un tas atrodas Kolkā, Kolkas pagastā, 

Dundagas novadā (turpmāk – īpašums “Zeme pie Dzelmēm”). Pašvaldība ir noslēgusi 

04.03.2021. Vienošanos Nr.DD-12-2-1/21/7, par zemes nomas līguma izbeigšanu par  īpašuma 

“Zeme pie Dzelmēm”, zemes daļu Nr.2., un to ir iespējams iznomāt no 01.04.2021. 

Saskaņā ar pašvaldības 26.11.2020. iekšējo noteikumu “Kārtība kādā iznomā pašvaldības zemi 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām” (turpmāk – Pašvaldības iekšējie noteikumi) 

3.punktu, interneta vietnē www.dundaga.lv sadaļā //sakņudārzi ir publicēts brīvais sakņudārzs 

īpašumā “Zeme pie Dzelmēm” Nr.2. 

Saskaņā ar Pašvaldības iekšējo noteikumu 4.punktu, (Vārds, uzvārds) ir iesniegusi 01.03.2021. 

iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 04.03.2021. ar Nr.DD-4-10.2/21/103), kurā tiek lūgts 

iznomāt īpašumā “Zeme pie Dzelmēm” zemes daļu Nr.2, mazdārziņa vajadzībām.  

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
http://www.dundaga.lv/
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Saskaņā ar 19.06.2018. 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 likuma” 

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

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

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

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

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

iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.pantā ir teikts, ka 

Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties 

aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī 

atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 

000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts 

pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.70: 

1. Nodot nomai nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm”, kadastra 

Nr.88620070203, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620070203, zemes daļu Nr.2, 

0,0132 ha platībā un slēgt zemes nomas līgumu ar (Vārds, uzvārds) uz sešiem gadiem. 

2. Slēgt nomas tiesību līgumu pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmuma.  

 

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

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

 

Lēmums nosūtams: (Vārds, uzvārds) nododams personīgi pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Kolkas pagasta pārvaldei 

 

 

 

18. 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 “Nevejas skola”, Nevejā, Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā, nepārņemšanu pašvaldības īpašumā 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 2021.gada 9.marta vēstule Nr.1.17/2635 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 

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

4. 2021.gada 28.janvāra Dundagas novada būvvaldes Atzinums par būves ekspluatācijas 

pārbaudi Nr. BIS-BV-15.1-2021-31 (15-19.12/21-785)  

 

Mērķis 

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
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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Izvērtēt dzīvokļa īpašuma Nr.5 “Nevejas skola”, Nevejā, Dundagas pag., Dundagas nov., 

pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi 2021.gada 9.marta vēstuli 

Nr.1.17/2635 no SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – PAP Possessor), 

reģistrēta pašvaldībā DD-4-18.2/21/276 ar lūgumu izskatīt jautājumu par dzīvokļa īpašuma 

Nr.5 “Nevejas skola”, Nevejā, Dundagas pag., Dundagas nov. (turpmāk –dzīvokļa īpašums 

Nr.5 “Nevejas skola”) pārņemšanu Dundagas novada pašvaldības īpašumā un pieņemt attiecīgo 

lēmumu, informējot par to PAP Possessor. 

PAP Possessor vēstulē informē, ka viņi 2021.gada 12.februārī no Kurzemes apgabaltiesas 

iecirkņa Nr.11 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas pārņēma valdījumā valstij piekrītošu 

dzīvokļa īpašumu Nr.5 “Nevejas skola”, Nevejā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra 

Nr.88509000414, pamatojoties uz Zemgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Ievas Krūmiņas 

2020.gada 25.septembra aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, kas iereģistrēts aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.2752. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, PAP 

Possessor piedāvā pašvaldībai pārņemt neizīrēto valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 “Nevejas skola”, 

un pieņemt lēmumu par minētā dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Ja 

pašvaldības dome pieņem lēmumu par valsts dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā, tas tiks nodots bez atlīdzības pašvaldības īpašumā saskaņā ar Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 42.panta un 42.1 panta nosacījumiem. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmajā daļā ir noteikta kārtība, kāda 

jāievēro, atsavinot valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu, paredzot, ka vispirms to 

piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā valsts 

dzīvojamā māja vai dzīvokļa īpašums. Ja mēneša laikā attiecīgā pašvaldības dome nav 

pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu savā 

īpašumā, to atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā. 

2021.gada 28.janvārī Dundagas novada būvvalde ir sagatavojusi dokumentu “Atzinums par 

būves ekspluatācijas pārbaudi Nr. BIS-BV-15.1-2021-31 (15-19.12/21-785)”. Dokumentā 

teikts, ka būve “Nevejas skola” ir pirmsavārijas vai avārijas stāvoklī, 1/3 no jumta ir pilnīgi 

izdegusi. Ēkas stāvoklis pasliktināsies līdz jumta atjaunošanai. Pirmā stāva grīda un 

konstrukcijas stāv uz grunts un ir deformētas. 2. stāva konstrukcijas ir stingras, bet grības 

segums ir līdz 50% nolietots, bet griesti ir apmēram 75% iznīcināti. Ēkas sienas mitras, bet 

drošas. Logi un durvis avārijas stāvoklī. Pamati virs zemes nav pietiekami augstu, ir aizauguši 

un nedarbojas hidroizolācija. 

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 (elektroniski) balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, G.Kristiņš, 

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.71: 

Nepārņemt Dundagas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu “Nevejas skola” 

dzīvoklis Nr.5, kadastra Nr. 8850 900 0414, kas sastāv no telpu grupas dzīvokļa Nr.5. (kopējā 

platība 56,7 kv./m.) un 567/9120 kopīpašuma domājamām daļām, kadastra apzīmējums 

88500050068001005, atrodas “Nevejas skola”, Nevejā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

 

 

Lēmums nosūtāms:  SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 
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19. 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 18.02.2021. lēmumā Nr.40 

 “Par pirmpirkuma tiesības izmantošanu” 

Ziņo I.Bekmane; A.Felts 

Pamats 

1. 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 “Noteikumi par vietējo 

pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 4. punkts. 

2. Dundagas novada domes 18.02.2021. lēmums Nr.40 “Par pirmpirkuma tiesības 

izmantošanu”. 

 

Mērķis 

Papildināt Dundagas novada domes 18.02.2021. lēmumu Nr.40 “Par pirmpirkuma tiesības 

izmantošanu”  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju (telefoniski) no Kurzemes rajona 

tiesas (Ventspilī), ka nevar izskatīt lietu par jaunas īpašuma tiesības nostiprināšanu, jo no 

Pašvaldības nav saņemta izziņa par atteikumu no pirmpirkuma, kas sagatavota atbilstoši 2010. 

gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību 

pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” (turpmāk  - MK noteikumi Nr.919). 

MK noteikumi Nr.919, 4.punkts nosaka, ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais 

īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības 

institūcija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas 

sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Izziņā norāda šo noteikumu 2.1. 

un 2.2.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī pirkuma līgumā norādīto nekustamā īpašuma 

atsavināšanas cenu. 

Dundagas novada domes 18.02.2021. lēmumu Nr.40 “Par pirmpirkuma tiesības 

izmantošanu” (Protokols Nr.5, § 18.) ir pieņemts lēmums atteikties no pirmpirkuma tiesībām 

uz nekustamā īpašuma “Jūrnieki”, kadastra Nr.88620050027, vēl atdalāmo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 88620050028 (platība 3,442 ha), kuram pēc sadalīšanas, kā patstāvīgam 

īpašumam, piešķirs nosaukumu “Rāmas”, Saunagā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā. 

Lai risinātu radušos situāciju, atbilstoši, papildus lēmumā būtu jānorāda: 

1) pārdevēja vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (fiziskām personām) vai 

nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (juridiskām personām); 

2) nekustamā īpašuma atsavināšanas cena. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.72: 

Izteikt Dundagas novada domes 18.02.2021. lēmumu Nr.40 “Par pirmpirkuma tiesības 

izmantošanu” sekojošā redakcijā: 

“Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma “Jūrnieki”, kadastra 

Nr.88620050027, vēl atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 88620050028 

(platība 3,442 ha), kuram pēc sadalīšanas, kā patstāvīgam īpašumam, piešķirs nosaukumu 

“Rāmas”, Saunagā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – īpašums “Rāmas”).  

Īpašuma “Rāmas” pārdevējs (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, deklarētā dzīvesvieta 

“xxxxx, Dundagas novads. 

Īpašuma “Rāmas” atsavināšanas cena ir 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši eiro).” 

 

Lēmums ievietojams: Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam 

paredzētu tiešsaistes risinājumu 
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Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

20. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

Ziņo J.V.Valtere; A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešā daļa. 

 

Mērķis 

Pieņemt ziedojumu Kolkas bibliotēkai no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 

biedrības – datoru Capital Neo K. Nododamā IT aprīkojuma vērtība EUR 730.00.  

 

Izvērtējums 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (reģ. Nr. 50008034971) viens no 

darbības mērķiem ir atbalstīt mūsdienīgas bibliotēku sistēmas attīstību valstī, stiprināt Latvijas 

bibliotēku materiāli tehnisko bāzi. 2021.gadā LNB Atbalsta biedrība saņēma dāvinājumu - 

datoru Capital Neo K no privātas personas (Andris Nīmanis), viņa vēlme bija datoru uzdāvināt 

kādai nelielai bibliotēkai un tika izvēlēta Kolkas bibliotēka. LNB Atbalsta biedrība nodod šo 

datoru bibliotēkai bez atlīdzības, nododamā IT aprīkojuma vērtība ir EUR 730.00. 

 Kolkas bibliotēkas IT aprīkojums ar datortehniku ir viennozīgi uzlabojams. Esošā 

situācija – 3 datori (VVBIS projekts) ir kopš 2008.gada, 1 – kopš 2010.gada un 3 lietotāju 

datorus nomainīja 2015.gadā par pašvaldības līdzekļiem.  

 LNB Atbalsta biedrības IT aprīkojuma nodošanas – pieņemšanas akts pievienots 

lēmuma projektam. 

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.73: 

Pieņemt no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (reģ. Nr. 50008034971) 

ziedojumu Kolkas bibliotēkai -  datoru Capital Neo K, datora vērtība EUR 730.00 un tas no 

biedrības puses tiek nodots bibliotēkai lietošanā bez atlīdzības.  

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada Centrālās bibliotēkas vadītājai Rutai 

Emerbergai, galvenajai grāmatvedei Ilzei Pirvitei 

 

 

 

21. 

Par pirkuma līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1. 2021.gada 13.janvāra pirkuma līgums Nr.DD-11-1/21/2 

2. PKPKS Dundaga 2021. gada 5.marta iesniegums. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi  Piensaimnieku 

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Dundaga” 2021.gada 5.marta 

iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 2021.gada 5.martā Nr. DD-4-18.2/21/268 (turpmāk - 
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iesniegums), kur tiek lūgts steidzamības kārtā, atbilstoši pirkuma līguma Nr.DD-11-1/21/2 

nosacījumiem, nostiprināt to Zemesgrāmatā.  

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.74: 

Pilnvarot šo lēmumu pieņemošās domes sēdes vadītāju parakstīt nostiprinājuma lūgumu 

pirkuma līguma Nr.DD-11-1/21/2 nostiprināšanai zemesgrāmatā. 

 

Lēmums nosūtāms: PLPKS “Dundaga” 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

22. 

Par nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā 

Ziņo M.Blūma; A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats 

1. 2019.gada 8.novembra Nomas līgums DD-8-2.2/19/35 

2. SIA LEGIT 2020. gada 4.septembra iesniegums. 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi SIA LEGIT 2020.gada 

4.septembra  iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 2020.gada 7.septembrī Nr.DD-3-26.1/20/466 

(turpmāk - iesniegums), kur tiek lūgts Dundagas novada pašvaldības attiecīgo amatpersonu 

parakstīt ar e-parakstu pielikumā nosūtīto Nostiprinājuma lūgumu, kas paredz 2019.gada 

8.novembra nomas līguma ierakstīšanu Zemesgrāmatā.  

Nomas līguma 10.6.p. paredz, ka [..] Tiklīdz tas iespējams, Līdzēji Līgumu reģistrē 

zemesgrāmatā. Visus izdevumus par Līguma reģistrāciju zemesgrāmatā sedz Nomnieks. 

Līguma izbeigšanas gadījumā Nomnieks pilnvaro Iznomātāju veikt visas nepieciešamās 

darbības, tajā skaitā bez īpaša pilnvarojuma parakstīt nostiprinājuma lūgumu nomas tiesību 

dzēšanai zemesgrāmatā, kā arī iesniegt, saņemt un veikt citas nepieciešamās darbības, lai 

dzēstu zemesgrāmatā ierakstu par nomas tiesību uz Īpašumu [..]. 

SIA LEGIT informē, ka ir apmaksājis attiecīgās valsts nodevas un sedzis notāra 

pakalpojuma izdevumus, saskaņā ar augstākminētā līguma minēto punktu. 

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, R.Rūmniece,), 

pret-nav, atturas – 2 (J.Mauriņš, Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.75: 

1. Piekrist 2019.gada 8.novembra Nomas līguma Nr.DD-8-2.2/19/35 par nekustamā 

īpašuma “Mazirbes Speciālā Internātskola” lietošanu ierakstīšanai Kolkas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000253847. 

2. Pilnvarot šo lēmumu pieņemošās domes sēdes vadītāju parakstīt nostiprinājuma lūgumu. 

 

Lēmums nosūtāms: SIA LEGIT 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 
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23. 

Par medību tiesību nomu 

Sagatavotais lēmuma projekts 

 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības 28.11.2013. noteikumi „Medību tiesību piešķiršanas 

noteikumi”. 

2. Medību likuma 1. panta 91. punkts. 

Mērķis 

Medību tiesību nodošana pašvaldības lietojumā esoša zemes gabala medību platībās. 

 

Izvērtējums 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā atrodas sekojoši nekustamie īpašumi, kas ir 

pašvaldības tiesiskā valdījumā (turpmāk tekstā – nekustamie īpašumi). 

NĪ 

nosaukums 

Kadastra 

numurs 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība, 

ha 

Īpašumtiesību 

statuss  

Citas nomas 

Ezeri 8850 002 

0021  

88500020021 2,4 Tiesiskais 

valdījums 

 

Zeme iznomāta 

lauksaimnieciskai 

lietošanai 

Zemes nomnieka viedoklis: atteikt saskaņot medību tiesības 

Roksti 8850 002 

0068 

88500020068 3,98 Tiesiskais 

valdījums 

 

Zeme iznomāta 

lauksaimnieciskai 

lietošanai 

Zemes nomnieka viedoklis: atteikt saskaņot medību tiesības 

Tagadnes 8850 002 

0090 

88500020090 4,5 Tiesiskais 

valdījums 

 

Zeme iznomāta 

lauksaimnieciskai 

lietošanai 

88500020157 3,79 Tiesiskais 

valdījums 

Zeme iznomāta 

lauksaimnieciskai 

lietošanai 

Zemes nomnieka viedoklis: saskaņot medību tiesības ar nosacījumu, ka medību tiesību 

nomas līgumā tiek iekļauti labvēlīgi nosacījumi lauksaimnieciskajai ražošanai 

Reņķi 8850 008 

0064 

88500080064 4,5 Tiesiskais 

valdījums 

 

Zeme iznomāta 

lauksaimnieciskai 

lietošanai 

Zemes nomnieka viedoklis: nav saņemts 

Cieses 8850 015 

0091  

88500150091 2,0 Tiesiskais 

valdījums 

 

Zeme iznomāta 

lauksaimnieciskai 

lietošanai 

Zemes nomnieka viedoklis: nav saņemts  

Pēterupes 8850 002 

0133 

88500020133 19,48 Tiesiskais 

valdījums 

Zeme iznomāta 

lauksaimnieciskai 

lietošanai 
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88500020136 46,73 Tiesiskais 

valdījums 

 

Zeme iznomāta 

lauksaimnieciskai 

lietošanai 

Zemes nomnieka viedoklis: atteikt saskaņot medību tiesības 

 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.11.2020. sēdes lēmumu Nr.253 “Par nekustamo 

īpašumu piekritību pašvaldībai” nekustamie īpašumi ir piekritīgi pašvaldībai. 

Saskaņā ar Medību likuma 1. panta 91. punktu medību tiesību īpašnieks ir zemes īpašnieks 

vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību 

platības. Pašvaldība nekustamo īpašumu zemju nomniekiem 2021.gada 5.martam lūdza sniegt 

viedokli par platību zemes nomas objektos nodošanu medību tiesību nomai, lai rastu labākos 

risinājumus medību nomas tiesību izsoles veikšanai. 

Par nekustamo īpašumu lauksaimniecības zemju iznomāšanu tiks noslēgti zemes nomas 

līgumi Pašvaldības 28.11.2013.noteikumu „Medību tiesību piešķiršanas noteikumi” 6. punkta 

kārtībā, kas nosaka, ka pēc tam, kad dome nolēmusi iznomāt medību tiesības, pašvaldības 

mantas iznomātājs nodrošina informācijas publicēšanu vietējā laikrakstā, pašvaldības interneta 

vietnē un izvieto informāciju publiski pieejamā vietā pašvaldības administrācijas ēkā un pagasta 

pārvaldes telpā. 

 

Lēmuma projekts 

1. Piešķirt medību tiesības sekojošos nekustamos īpašumos: 

NĪ nosaukums Kadastra 

numurs 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība, ha Īpašumtiesību 

statuss  

Tagadnes 8850 002 0090 88500020090 4,5 Tiesiskais 

valdījums 

 

88500020157 3,79 Tiesiskais 

valdījums 

Reņķi 8850 008 0064 88500080064 4,5 Tiesiskais 

valdījums 

 

Cieses 8850 015 0091  88500150091 2,0 Tiesiskais 

valdījums 

 

2. Nepiešķirt medību tiesības sekojošos nekustamos īpašumos: 

NĪ nosaukums Kadastra 

numurs 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība, ha Īpašumtiesību 

statuss  

Ezeri 8850 002 0021  88500020021 2,4 Tiesiskais 

valdījums 

 

Roksti 8850 002 0068 88500020068 3,98 Tiesiskais 

valdījums 

 

Pēterupes 8850 002 0133 88500020133 19,48 Tiesiskais 

valdījums 

88500020136 46,73 Tiesiskais 

valdījums 
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3. Informēt nekustamo īpašumu nomniekus par medību nomas izsoles rīkošanu un 

noslēgtajiem medību tiesību līgumiem. 

4. Organizēt Medību tiesību nomas izsoli Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai. Medību tiesību nomas līgumā iekļaut labvēlīgus nosacījumus 

lauksaimnieciskajai ražošanai. 

 

Lēmuma projekta sagatavotājs: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

Lēmuma projekta saskaņotāji: Juriskonsults, Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas priekšsēdētāja. 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai, juristei - 

zemes lietu speciālistei Ivetai Bekmanei. 

Lēmuma projekta iesniedzējs: domes deputāti 

 

Deputāti Zane Tālberga un Aldis Felts paziņo par interešu konflikta esamību šī jautājuma 

izskatīšana, līdz ar ko sagatavotā lēmuma projekta izskatīšanā nepiedalīsies. 

 

Pēc minēto deputātu paziņojuma, tiek konstatēts, ka sagatavotā lēmuma projekta 

izskatīšanai nav pietiekams deputātu skaits. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.27. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 18.03.2021. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 18.03.2021. 


