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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 

S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.12. 
2015.gada 22. oktobrī 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.03 
Sēdē piedalās 7 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Linda Pavlovska,  Ansis 
Roderts, Aldons Zumbergs, Una Sila, Andra Grīvāne 
Nepiedalās: Guntis Pirvits, Gunta Abaja- darba dēļ 
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektora p.i. Baiba Dūda, finanšu speciāliste Zinta 
Eizenberga, redaktora vietn. Diāna Siliņa, Attīstības un plānošanas nod.vad. Lauris 
Laicāns, Kolkas pamatskolas direktore Antra Laukšteine, NCB vadītāja Ruta Emerberga, 
NĪA un PI nod.vad. Guntis Kārklevalks, juriskonsults Aigars Šturms, Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
1. Izpilddirektora p.i. un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto  
            lēmumu izpildi un citām aktualitātēm. 
2. Par logopēda amatu PII Rūķītis. 
3. Par papildu līdzekļiem Dundagas vidusskolas 10., 11., 12.klašu skolēnu   
              stipendiju izmaksai. 
4. Par Dundagas vidusskolas 10.-12.klases izglītojamo iesaistīšanu apmācības  
              programmā -  projektā „Esi līderis” . 
5. Par 2015.gada budžeta grozījumiem. 
6. Par piešķirtā finansējuma izlietojumu biedrībai Līvu (lībiešu) savienība  „Līvōd 
Īt”. 
7. Par īpašuma „Pagasta ceļš Valdnieki” iegūšanu īpašumā. 
8. Par vietvārdu piešķiršanu. 
9. Par dzīvokļa statusa maiņu. 
10. Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu dzīvokļiem. 
11. Par dzīvokļu jautājumiem. 
12. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra 
            lēmumā  Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju”. 
13. Par Dundagas novada centrālās bibliotēkas darba laiku. 
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14. Par vienotu metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem Dundagas novadā. 
15. Par grozījumiem Dundagas novada domes 24.09.2015. lēmumā Nr.176 „Par 
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Jaunklāvi””. 
 
Dažādi jautājumi  
Par pieredzes apmaiņas braucienu  
 

 
 

1.§ 
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi 

un citām aktualitātēm 
Izpilddirektora p.i. Baiba Dūda ziņo par: 

1. Sasauktā starpinstitucionāla sanāksme saistībā ar notikušo ceļu satiksmes 
negadījumu, lai pārrunātu bērnu drošības uz ceļa uzlabošanas pasākumus 

2. Par uzsākto iekšējo normatīvo aktu izvērtēšanu un izstrādāšanu Centrālajā 
administrācijā 

3. Par ugunsdrošības jautājumiem (par atbildīgo speciālistu) 
4. Par izsludināto vakanci uz būvinspektora amata vietu 

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē par 
1. Par tradīciju kopšanas nozīmi un notikušajiem pasākumiem 
2. Par funkcionālā audita nepieciešamību un veikšanu pašvaldības 

kapitālsabiedrībās 
3. Par paredzamo sanāksmi Kolkā piekrastes zvejnieku problēmu risināšanai 
4. Par paredzamo valsts prezidenta vizīti Dundagas novadā 12.novembrī 

 
Sēdē pievienojas deputāts Ansis Roderts. 
 

2.§ 
Par logopēda amatu PII Rūķītis 

G.Laicāns 
Pamats: 
Vispārējās izglītības likuma (VIL) 1.panta 14.punkts - speciālās vajadzības ir 
nepieciešamība saņemt tāda veida atbalstu un rehabilitāciju, kas rada iespēju 
izglītojamajam apgūt izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas 
un attīstības līmeni. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.183 „Par logopēda amatu PII Rūķītis” . Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
3.§ 

Par papildu līdzekļiem Dundagas vidusskolas 10., 11., 12.klašu skolēnu  
stipendiju izmaksai 

G.Laicāns 
Pamats 
Nolikums “Par vidusskolēnu stipendijām”. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, 
A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –1 (A.Zumbergs) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.184 „Par papildu līdzekļiem Dundagas vidusskolas 10., 11., 12.klašu 
skolēnu  stipendiju izmaksai” . Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 

4.§ 
Par Dundagas vidusskolas 10.-12.klases izglītojamo iesaistīšanu 

apmācības programmā - projektā „Esi līderis”  
G.Laicāns 

Pamats: Dundagas novada attīstības programmas rīcība par uzņēmējdarbības pamatu 
apguvi un Dundagas vidusskolas attīstības plāns karjeras izglītībā, veicinot profesionālās 
ievirzes programmu attīstību. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.185 „Par Dundagas vidusskolas 10.-12.klases izglītojamo 
iesaistīšanu apmācības programmā - projektā „Esi līderis”” . Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
5.§ 

Par 2015.gada budžeta grozījumiem 
Ziņo B.Dūda, Z.Eizenberga; G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Roderts, A.Grīvāne, U.Sila, 

L.Pavlovska, S.Šnikvalde 
Pamats: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 

Mērķis 
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada 
pašvaldības 2015. gada budžeta grozījumiem”. 
 

Izvērtējums: 
Saskaņā ar ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr. 181 no 06.10.2015. par brīvo līdzekļu 
realizēšanas pasākumiem 2015. gadā ir sagatavoti budžeta grozījumi. Budžeta grozījumos 
iekļauts papildus ienākušais finansējums EUR 18 249. Tajā skaitā EUR 2 905 nekustamā 
īpašuma nodoklis, pašvaldības nodevas EUR 177, nenodokļu ieņēmumi EUR 798, valsts budžeta 
transferti EUR 5000 un maksas pakalpojumi EUR 9369. Budžeta grozījumu rezultātā izdevumu 
daļa par EUR 7 065. Veikti grozījumi pa izdevumu kodiem sekojošos budžetos (37 tāme): 

Struktūrvienības 
nosaukums, uzskaites 
dimensijas kods 

2015. 
gada 
plāns. "+", "-" 

2015. 
gada 
grozītais 
plāns uz 
23.07.20
15. 

Skaidrojums par grozījumiem pa 
izdevumu kodiem virs EUR 200 

Kolkas pagasta pārvaldes 
administrācija 007 30741 -200 30541 
Novada domes 
administrācija 110 206 923 -5900 201 023 
Dzimtsarakstu nodaļa 350 14 721 0 14 721 EUR 395 iestādes administratīviem 

izdevumiem (ģerboņa iegādei) no 
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atalgojuma fiziskām personām, 
komandējuma izdevumiem  un 
pārējiem pakalpojumiem 

01.000.Vispārējie 
valdības dienesti kopā  

x -6 100 x 

Sabiedriskās kārtības 
nodaļa (pašvaldības 
policija) 017 37 990 -2 687 35 303 
03.000. Sabiedriskā 
kārtība un drošība kopā  

x -2 687 x 

Transportlīdzekļi (novada 
domes) 126 86 385 0 86 385 
Būvvalde 731 22 694 0 22 694 
04. 000. Ekonomiskā 
darbība kopā 

x 3 160 x 

Kolkas saimnieciskie darbi 
014 

143 582 635 144 217 

EUR 3000 papildus elektroenerģijai 
no kārtējā remonta EUR 2500 ( kapu 
paplašināšana notika no dabas 
resursa nodokļa, EUR 500 no 
transporta pakalpojumiem ( nebija 
nepieciešama traktortehnika). EUR 
300 uz tehnikas remontu no 
ietaupītajiem transporta 
pakalpojumiem. EUR 253 a/m 
apdrošināšanai no pārējiem 
pakalpojumiem un inventāra. 

Ielu apsaimniekošana 074 86 612 -2 963 83 649 
Pārējā vides aizsardzība, 
apzaļumošana 733 197 802 14 058 211 860 
05. 000. Vides 
aizsardzība kopā 

0 11 
730 

0 

Attīstības un plānošanas 
nodaļa 730 86 709 -9 339 77 370 

EUR 911 grozīts no koda 2239 uz 
kodu 2243 

Nekustamā īpašuma 
nodaļa 736 

87 081 -1 664 85 417 

EUR 300 pašvaldības īpašumu 
sakārtošanai no elektrības izdevumu 
koda 

06.000. Teritoriju un 
mājokļu 
apsaimniekošana kopā x 

-11 
003 

x 
Sporta pasākumi 013 

19698 0 19 698 

EUR 355 uz pasākumu organizēšanu 
no degvielas EUR 170,  no sakaru 
pakalpojumiem EUR 135 un 
medikamentiem EUR 50 

Dundagas pagasta 
bibliotēka 300 58 078 1 395 58 078 
Kolkas bibliotēka 301 17 741 0 17 741 
Mazirbes bibliotēka 302 7 182 -50 7 132 
Kaļķu bibliotēka 303 9 950 -1 345 8 605 
Vīdāles bibliotēka 305 8 650 0 8 650 
Kubalu skola – muzejs 330 39 050 -3 315 35 735 
Sabiedrisko attiecību 
nodaļa 340 

28 114 0 28 114 

EUR 950 uz pārējiem 
administratīviem izdevumiem (PVN 
izmaksas ) no plānotajiem papildus 
darbiem, komandējuma izdevumiem, 
sakaru pakalpojumiem, degvielas un 
plānotajiem veselības izdevumiem. 

Pils 361 152 684 7 735 160 419 
Kolkas kultūras un sporta 
nodaļa 364 64 491 -1760 63 731 

EUR 1055 grozīts no koda 2279 uz 
kodu 2239 
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Kultūras un sporta nodaļa 
365 79 986 1 400 81 386 
08.000 Atpūta, kultūra 
un reliģija kopā 

x 4 060 x 

Kolkas pamatskolas 
tehniskais personāls 001 

74 029 0 74 029 

Divu projektoru iegādei EUR 900 no 
ietaupītās degvielas EUR 609, EUR 
265  no pamatlīdzekļu iegādei 
paredzētiem  līdz. Un EUR 26 no 
pārējās sociālās palīdzības 

Kolkas pamatsk. pedagogu 
mērķdot.  0021 95 876 0 95 876 
Kolkas pamatskolas 
pedagogu pašvaldības 
finansējums 0022 21 348 0 21 348 
PII Rūķītis tehniskais 
personāls 003 57 988 2 368 60 356 
PII Rūķītis, pedagogu pašv. 
finansējums 0042 15 732 0 15 732 
Internāts Kolkā 009 18 914 0 18 914 
PII Kurzemīte, tehniskais 
personāls 011 155 122 4 000 159 122 
Mazirbes speciālā 
internātpamatskola, 
tehniskais personāls 005 72 059 0 72 059 

EUR 305 par apkures katla displeja 
maiņu no koda 2279 

Mazirbes speciālā 
internātpamatskola, 
pedagogi no mērķdot. 0061 136 000 0 136 000 
Mazirbes speciālā 
internātpamatskola 
pedagogi no pašvaldības 
0062 2546 293 2 839 
Mazirbes speciālā 
internātpamatskola, 
tehniskie no mērķdotācijas 
0051 68 029 0 68 029 
Mazirbes speciālā 
internātpamatskola 
tehniskie darbin. no 
pašvaldības 0052 27 022 0 27 022 
Dundagas vidusskolas 
tehniskie darbinieki 031 

302 610 1 470 304 080 

EUR 250 ūdens un kanalizācijas izd. 
apmaksai no izdevumiem par 
komunālajiem maksājumiem un 
pārējiem remontdarbu un iestāžu 
uzturēš. izd. 

Dundagas vidusskola 
pedagogu finansējums 032 402 112 0 402 112 
Mākslas un mūzikas skolas 
pedagogu mērķdotācija 
0431 

79 899 0 79 899 

09.000.Izglītība kopā  x 8 131 x 

Pansija Jaundundaga 023 30 108 2 934 30 108 
10. 000. Sociālā 
aizsardzība kopā 

x 2 934 x 

KOPĀ PAVISAM x 7 065 x   

 
Dundagas novada 22.10.2015. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada 
pašvaldības 2015. gada budžeta grozījumiem tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta 
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ieņēmumu EUR 3 782 390, izdevumu EUR 3 781 938 un finansēšanas EUR 42 425 plānu, 
speciālā budžeta ieņēmumu EUR 131 60, izdevumu EUR 164 019 un finansēšanas EUR 41 791 
plānu, ziedojumu un dāvinājumu budžeta finansēšanas EUR 5 675 apmērā plānu.   
2015. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2016. ir  EUR 42 877, speciālā budžeta 
līdzekļu atlikums ir EUR 9 373, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 5 
675. 
 
Sagatavotais lēmuma projekts: 

1. Apstiprināt sekojošu iestāžu un struktūrvienību budžeta izdevumu tāmju grozījumus: 
Struktūrvienības nosaukums, 
uzskaites dimensijas kods 

Summa EUR un 
pamatojums 

Izdevumu kods uz 
kuru groza, 
summa EUR 

Izdevumu kods no 
kura groza, 
summa EUR  

Dzimtsarakstu nodaļa 350 EUR 395 ģerboņa iegādei 2239 EUR 395 1150 EUR 225 
2279 EUR 150 
2112 EUR 20 

Kolkas saimnieciskie darbi 
014 

EUR 3000 elektroenerģijai  
EUR 300 tehnikas remontam 
EUR 253 a/m 
apdrošināšanai  

2223 EUR 2500 
2223 EUR 500 
2243 EUR 300 
2247 EUR 253 

2241 EUR 2500 
2233 EUR 500 
2233 EUR 300 
2279 EUR 200 
2312 EUR 53 

Attīstības un plānošanas 
nodaļa 730 

EUR 911 grozījums uz citu 
izdevumu kodu 

2239 EUR 911 2243 EUR911 

Nekustamā īpašuma nodaļa 
736 

EUR 300 pašvaldības 
īpašumu sakārtošanai  

2279 EUR 300 2223 EUR 300 

Sporta pasākumi 013 EUR 355 pasākumu 
organizēšanai  

2231 EUR 355 2322 EUR 170 
2219 EUR 135 
2341 EUR 50 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 
340 

EUR 950 PVN segšanai 2239 EUR 950 1147 EUR 428 
2112 EUR 100 
2219 EUR 150 
2234 EUR 122 
2322 EUR 150 

Kolkas kultūras un sporta 
nodaļa 364 

EUR 1055 grozījums uz citu 
izdevumu kodu 

2239 EUR 1055 2279 EUR 1055 

Kolkas pamatskolas 
tehniskais personāls 001 

EUR 900 Divu projektoru 
iegādei  

5238 EUR 900 2322 EUR 609  
5232 EUR 265 
6259 EUR 26 

Mazirbes speciālā 
internātpamatskola, 
tehniskais personāls 005 

EUR 305 apkures katla 
displeja maiņai 

2279 EUR 305 2241 EUR 305 

Dundagas vidusskolas 
tehniskie darbinieki 031 

EUR 250 ūdens un 
kanalizācijas izd. apmaksai  

2222 EUR 250 2229 EUR 150 
2249 EUR 100 

 
2. Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Par Dundagas novada 

pašvaldības 2015. gada budžeta grozījumiem. 
 
Tiek izteiktas iebildes pret sagatavoto lēmuma projektu: 

1) Saskaņā ar iepriekšpieņemto domes lēmumu, iestāžu vadītājiem ir tiesības 
precizēt budžetu pa izdevumu kodiem, nepārsniedzot € 400,-, līdz ar to lēmuma 
projektā nebūtu iekļaujami precizējamie izdevumi līdz € 400,-. 

2) Nav izvērtējuma par nepieciešamību grozīt budžetu Kolkas saimnieciskie darbi 
014 - € 3000,- elektroenerģijai un Kolkas pamatskolas tehniskais personāls 001 - € 
900,- divu projektoru iegādei 

A.Zumbergs norāda, ka jautājumam bija jābūt skatītam komiteju sēdēs, kur būtu 
izklāstīta lietas būtība. Šobrīd domes apstiprinātā jautājumu izskatīšanas kārtība nav 
ievērota. 
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Tiek izteikts priekšlikums apstiprināt budžeta grozījumus, kas gājuši ierasto procedūru, 
pārējos novirzīt skatīšanai komitejās. 
A.Pinkens skaidro, ka elektroenerģijā pārtēriņš ir radies Mazirbes c. ielu apgaismojuma 
darbināšanas dēļ. Nevienā budžetā šie izdevumi sākotnēji netika plānoti. 
 

Deputāti tiek aicināti balsot par sagatavoto lēmuma projektu, izslēdzot no tā Kolkas 
saimnieciskie darbi 014 - € 3000,- elektroenerģijai un Kolkas pamatskolas tehniskais 
personāls 001 - € 900,- divu projektoru iegādei 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (U.Sila, A.Zumbergs, L.Pavlovska), pret –1 

(A.Roderts), atturas –3 (G.Laicāns, S.Šnikvalde, A.Grīvāne) 
Lēmums netiek pieņemts. 
 

Deputāti tiek aicināti balsot par sagatavoto pamata lēmuma projektu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 2 balsīm par (A.Roderts, S.Šnikvalde), pret –nav, atturas –

5 (G.Laicāns, U.Sila, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Grīvāne) 
Lēmums netiek pieņemts. 

 
Deputāti tiek aicināti balsot par sagatavoto lēmuma projektu, izslēdzot no tā Kolkas 
pamatskolas tehniskais personāls 001 - € 900,- divu projektoru iegādei 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 2 balsīm par (A.Grīvāne, G.Laicāns), pret –1 (U.Sila), 

atturas – 4 (A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Roderts, S.Šnikvalde) 
Lēmums netiek pieņemts. 
 
Tiek izteikts viedoklis, ka jautājuma izskatīšanai ir jāsasauc ārkārtas komitejas sēdes un 
pēc tam ārkārtas domes sēde. 
 
 
 

6.§ 
Par piešķirtā finansējuma izlietojumu 

 biedrībai Līvu (lībiešu) savienībai „Līvōd Īt” 
G.Laicāns 

Pamats 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā daļa, 
42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa, 
15.panta pirmās daļas 5. un 10.punkts, 21.panta pirmās daļas 23.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  

S.Šnikvalde, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –1 (U.Sila) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.186 „Par piešķirtā finansējuma izlietojumu  biedrībai Līvu (lībiešu) 

savienībai „Līvōd Īt”” . Lēmums pievienots protokolam. 
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7.§ 
Par īpašuma «Pagasta ceļš Valdnieki» iegūšanu īpašumā 

G.Laicāns 
Pamats 
Likums “Par pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likums. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.187 „Par īpašuma «Pagasta ceļš Valdnieki» iegūšanu īpašumā” . 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

8.§ 
Par vietvārdu piešķiršanu 

G.Laicāns 
Pamats  
Ministru kabineta noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 18.11., 24.2., 
24.3., 31.2. un 61.punkts  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.188 „Par vietvārdu piešķiršanu” . Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

9.§ 
Par dzīvokļa statusa maiņu 

G.Laicāns 
Pamatojums 
Likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punkts un likuma „Par dzīvojamo 
telpu īri”  25.panta pirmā daļa. 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.189 „Par dzīvokļa statusa maiņu” . Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

10.§ 
Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu dzīvoklim 

Pamatojums 

Likums „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 
27.punkts, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 25.panti 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.190 „Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu dzīvoklim”. 

Lēmums pievienots protokolam. 
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11.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

G.Laicāns 
11.1.Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
 
Pamatojums 
Domes lēmums Nr.151 no 27.08.2015. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 13. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 2.1.punkts. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.191 „Par dzīvojamās platības piešķiršanu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 
 
11.2.Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
 
Pamatojums 
(Vārds, uzvārds) iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/403-Š. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 13. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.192 „Par dzīvojamās platības piešķiršanu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 
 
 

12.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra 

lēmumā Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju” 
G.Laicāns 

Pamats 
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo 
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”  
3.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.192 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 
27.novembra lēmumā Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju””. Lēmums pievienots 
protokolam. 
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13.§ 
Par Dundagas novada Centrālās bibliotēkas darba laiku 

G.Laicāns 
Pamats 
Bibliotēku likuma 29.panta ceturto daļu 
MK noteikumi Nr.355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” 3.9.punkts 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  

S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.193 „Par Dundagas novada Centrālās bibliotēkas darba laiku”. 

Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

14.§ 
Par vienotu metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem Dundagas 

novadā 
Ziņo B.Dūda; G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Zumbergs, U.Sila, A.Grīvāne 

Pamats: 
1) Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra lēmums Nr. 363 1. punkts; 
2) Darba likuma 62. panta 1.,2. un 4. daļa. 

 
Mērķis 
Noteikt vienotu metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem Dundagas novada 
pašvaldībā. 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada dome 2011. gada 22. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 363 noteikt 
vienotus darba nosacījumus Dundagas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, 
ka dienesta telpu apkopējas 1 darba slodzei atbilst 500 m2 ikdienas tīrāmā platība un 
darba samaksu nosakot, ņemt vērā MK noteikto minimālo darba samaksu. 

Ņemot vērā, ka Dundagas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 
dienesta telpu apkopējas darba slodzei atbilstošo ikdienas tīrāmo platību neveic 
normālā darba laika ietvaros un, ņemot vērā, ka darba samaksa tiek veikta par paveikto 
darbu darba laika ietvaros un būtisks ir ne tikai sasniegtais rezultāts, bet arī 
patērētais/nostrādātais laiks pienākumu veikšanai, nepieciešams mainīt noteikto normu 
un noteikt, ka dienesta telpu apkopējas darba norma ir 91 m2/ stundā.  

 
Secina, ja pēc piedāvātās metodikas iestādēs ar atšķirīgu darba specifiku, 

darbinieks nav apmierināts, viņš vēršas pie sava darba devēja. 
Priekšlikums: iestāžu vadītājiem, plānojot nākamā gada budžetu izvērtēt tehniskā 
aprīkojuma (moderns, piemērots) nodrošinājumu apkopēju darba veikšanai. 
 
Sagatavotais lēmuma projekts: 

1) Atcelt Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra lēmuma Nr. 363 1. 
punktu; 

2) Noteikt apkopējas darba normu 91m2 /stundā; 
3) Apkopējām var noteikt piemaksu līdz 10% apmērā no aprēķinātās darba 

samaksas par darba specifiku, saskaņā ar pielikumā pievienotiem kritērijiem. 
4) Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī. 
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Izpilddirektora p.i. Baiba Dūda informē, ka pēc darba grupas sanāksmes ir notikusi 
diskusija par minēto jautājumu ar iestāžu vadītājiem un juriskonsultu, kā rezultātā 
secināts, ka ar  piedāvāto lēmuma projektu netiktu atrisināta vienlīdzības 
nodrošināšana, jo izstrādājamie kritēriji piemaksas noteikšanai par darba specifiku, var 
nonākt līdz nevajadzīgiem sīkumiem (piem. logam ir vien liela rūts vai 16 mazas rūtiņas 
utt.), tad ir jāizstrādā Dundagas novada apkopēju profesijas standarts. Ir atceļas lēmums 
ar kuru noteikta 500 m2 tīrāmās platības norma. 
Iestāžu vadītāji piekrīt izmaiņām atalgojumu tabulā 1.mēnešalgu grupā un saskata šādu 
risinājumu- izvērtējot reālo situāciju, apkopēja laika patēriņu darbu veikšanai un citus 
apstākļus, katrā iestādē iestādes vadītājs pats nosaka kādu darba apmaksas sistēmu 
piemēro (laika alga vai akordalga). 
Iestāžu vadītājiem līdz 13.11.2015. izpilddirektora p.i. ir jāiesniedz savas iestādes 
apkopēja(-ju) darba izvērtējumu. 
Tiek izteikts priekšlikums atlikt jautājuma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu uz 
novembri. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –2 (U.Sila, A.Grīvāne) 
NOLEMJ: 
Atlikt jautājuma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu uz novembri. 

 
 

15.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 24.09.2015. lēmumā Nr.176 „Par 

zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Jaunklāvi”” 
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns 

Pamats 
Dundagas novada domes 24.09.2015. lēmums Nr.176 „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi īpašumam „Jaunklāvi””. 
(Vārds, uzvārds)03.10.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

05.10.2015. ar Nr. DD-3-26.2/15/449-S). 
Administratīvā procesa likuma 72.pants. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  

S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.194 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 24.09.2015. 
lēmumā Nr.176 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Jaunklāvi””. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

Dažādi jautājumi 
 
Par pieredzes apmaiņa braucienu 

 
Izpilddirektora p.i. Baiba Dūda iepazīstina ar sagatavoto prezentāciju par gūto pieredzi 
Latvijas Piļu un muižu asociācijas rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā pa Polijas un 
Vācijas pilīm un muižām. 
Secina, ka gūta visaptveroša informācija par restaurācijas un atjaunošanas darbiem, 
apskatīti veiksmīgi un mazāk veiksmīgi piļu un muižu apsaimniekošanas modeļi, noderīga 
informācijas apmaiņa starp kolēģiem. 
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Par pašvaldības atbalstu projektam Kolkā (putnu vērošanas infrastruktūras 
uzlabošanai) 
 
Dabas tūrisma atbalsta biedrības pārstāve Ilze Jurševska informē par iespējām pašvaldībai, 
kā partnerim, iesaistīties putnu vērošanas pasākumu infrastruktūras uzlabošanā, ko varētu 
realizēt projekta „Putnošana Baltijā” ietvaros, tā pagarinot tūrisma sezonu no marta līdz 
novembrim. 
 
Informācija tiek pieņemta zināšanai. 
 
Par drošības pasākumiem 
 
1) Tiek sniegta informācija, ka tiek gatavots lēmuma projekts par atstarojošo vestu iegādi 

skolēniem, kuru dzīvesvieta atrodas ārpus Dundagas centra un nokļūšana mājās ir 
saistīta ar pārvietošanos diennakts tumšajā laikā pa satiksmes ceļiem. 

2) Tiek rosināt risināt jautājumu par apgaismes ierīces uzstādīšanu ceļu krustojumā uz 
Ventspili Pācē. 
 

Sēde slēgta plkst. 15.37. 
 
 
Protokols parakstīts 27.10.2015. 
 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.183. 

22.10.2015. 
2.§ 

Par logopēda amatu PII Rūķītis 
Pamats: 
Vispārējās izglītības likuma (VIL) 1.panta 14.punkts - speciālās vajadzības ir 
nepieciešamība saņemt tāda veida atbalstu un rehabilitāciju, kas rada iespēju 
izglītojamajam apgūt izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas 
un attīstības līmeni. 

 
Mērķis:  
Nodrošināt logopēdu pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar valodas traucējumiem 
Kolkas pamatskolas struktūrvienībā PII „Rūķītis”. 
 
Izvērtējums: 
Kolkas pamatskolas struktūrvienībā PII „Rūķītis” pirmsskolas izglītības programmu 
apgūst 24 izglītojamie. Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības pedagogi konstatējuši, ka 
individuāli logopēda atbalsta pasākumi nepieciešami 6 izglītojamiem no 4 gadu vecuma.  
Logopēda nodarbību nodrošināšanai PII „Rūķītis” nepieciešams sekojošs finansējums: 

 
Logopēda darba samaksa (21 

stunda nedēļā) €
stundas 
nedēļā

Darba samaksa 
mēnesī €

Darba devējaVSOi 
(23,59%)

kopā 
mēnesī €

426,86 6 121,96 28,77 150,73 
 

Kolkas pamatskolā 2015.gada maija mēnesī logopēds, veicot pārbaudi 17 izglītojamiem, 
konstatēja, ka logopēdiskās nodarbības nepieciešamas 13 izglītojamiem. Izmantojot 
piešķirto pašvaldības finansējumu, līdz gada beigām iespējams apmaksāt tikai 12 
logopēda nodarbības (238,32 €, darba devēja VSAOi 56,22 €, kopā 294,54 €) jeb 1,6 
stundas nedēļā no 1.novembra.   
Tā kā Kolkas pamatskolā no 01.09.2015. ir vakantas 9 pūtēju orķestra stundas nedēļā 
(180 €, darba devēja VSAOi 42,46 €, kopā 222,46 €), minēto finansējumu iespējams 
izmantot logopēda nodarbībām skolā un PII „Rūķītis” – novembra un decembra mēnesī  
apmaksāt 6 nodarbības PII „Rūķītis”, 13 nodarbības Kolkas pamatskolai.  
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Nodrošināt logopēda 6 nodarbības nedēļā Kolkas pamatskolas struktūrvienībā PII 
„Rūķītis” 2015.gada novembra un decembra mēnesī, finansējot tās no ietaupītajiem 
Kolkas pamatskolas budžeta līdzekļiem. 

 
Lēmums nododams izpildei Kolkas pamatskolas direktorei A.Laukšteinei 

 
 
 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.184. 

22.10.2015. 
3.§ 

Par papildu līdzekļiem Dundagas vidusskolas 10., 11., 12.klašu skolēnu  
stipendiju izmaksai 

 
Pamats 
Nolikums “Par vidusskolēnu stipendijām”. 
 
Mērķis: 
Līdzekļu piešķiršana vidusskolēnu stipendiju izmaksām 2015./2016. mācību gada 
1.semestrim 
 
Izvērtējums 
Lai izpildītu nolikumu “Par vidusskolēnu stipendijām”, nepieciešams papildfinansējums 
EUR 1360. 2015./2016. mācību gada 1.semestrī paredzētas divas izmaksas – oktobrī un 
decembrī. Līdzekļus iespējams rast, veicot grozījumus Dundagas vidusskolas budžetā 
(tehnisko darbinieku atalgojumam paredzētajā finansējuma sadaļā nav iztērēta 
jaunsargu pulciņa vadītājam paredzētais atalgojums).  
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Piešķirt finanšu līdzekļus EUR 1360, kas nepieciešami vidusskolēnu stipendiju 
izmaksām 2015./2016. mācību gada 1.semestrim. 
 
Lēmums nododams izpildei: finanšu speciāliste, Dundagas vidusskola 
 
 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.185. 

22.10.2015. 
4.§ 

Par Dundagas vidusskolas 10.-12.klases izglītojamo iesaistīšanu 
apmācības programmā - projektā „Esi līderis”  

 
Pamats: Dundagas novada attīstības programmas rīcība par uzņēmējdarbības pamatu 
apguvi un Dundagas vidusskolas attīstības plāns karjeras izglītībā, veicinot profesionālās 
ievirzes programmu attīstību. 
 
Mērķis: 
1.Turpināt dalību projektā „Esi līderis”. 
2.Veicināt vidusskolēnu zināšanu un prasmju apguvi, lai motivētu apzinātai karjerai. 
 
Izvērtējums: 
Pamatojoties uz Dundagas novada attīstības programmas norādēm, Dundagas 
vidusskola iesaistīja vidusskolēnus profesionālās pilnveides apmācības programmā, 
izmantojot projekta „Esi līderis” starpniecību. Projekta darbību nodrošina Latvijas 
uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija. Tas ir Latvijas skolu projekts, kas dod 
iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības 
attīstībā.  
Projekts paredz, ka skolēnam 3 gadu laikā ir jāapgūst 7 mācību priekšmeti: lietišķā 
etiķete, mārketings, uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, likumdošana, 
menedžments. Katrā mācību priekšmetā ir 1 pārbaudes darbs. Galarezultātā skolēns 
iegūst profesionālās pilnveides apliecību – uzņēmējdarbības pamati. 
Projekta ietvaros skolēni piedalās projektu konkursos (“Es savai videi”, “Līderis aug 
mūsu skolā”, “Pašmāju produkts Latvijas simtgadei”), biznesa spēlēs, praksē zināmos 
Latvijas uzņēmumos.  
Pedagogi apgūst dažādas bezmaksas profesionālās kvalifikācijas pilnveides 
programmas, apmeklē pieredzes apmaiņas seminārus.  
Biznesa ekonomikas projekts “Esi līderis” skolā norisināsies otro mācību gadu.  
Aptaujājot pirmo projekta grupu, tagadējie 11. un 12.klases skolēni ir apmierināti ar 
doto iespēju un ar interesi apmeklē nodarbības un kārto eksāmenus (nokārtoti divi, 
gatavojas trešajam). 
 
Tika piedāvāta iespēja dalībai projektā 10. klases skolēniem, vēlmi apgūt papildus 
zināšanas izteikuši 9 skolēni.  
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Ņemot vērā iepriekšējā mācību gada pieredzi, skola ir nolēmusi lūgt pašvaldībai daļēju 
apmaksu dalībai projektā, bet otru daļu maksās skolēnu vecāki. Šo piedāvājumu vecāki ir 
akceptējuši un ir gatavi to darīt. 
 
 
Nepieciešamās projekta  izmaksas pirmajai grupai (11.,12.kl. skolēniem): 

Laiks 2016.g. janvāris -jūnijs 
Finansējums vienam skolēnam 
mēnesī EUR 

8,- 

Finansējums gadā 1skolēnam 48,- 
Skolēnu skaits 19 
Kopā  EUR 912,- 
Atalgojums pedagogiem  ar nod. 316,-    
Kopā 1228,- 

 
Projekta izmaksas otrajai grupai (10.kl. skolēniem) trijos gados: 

Laiks 2016.g. janvāris - 
decembris 

2017.janvāris - 
decembris 

2018.g.janvāris- 
jūnijs 

Finansējums vienam 
skolēnam mēnesī EUR 

5,- 4,- 4 

Finansējums skolēnam 
gadā  

60,- 48,- 24,- 

Skolēnu skaits 9 9 9 
Izmaksas skolēnu grupai 540,- 432,- 216.- 
Atalgojums pedagogam ar 
nodokļiem 

632,- 632,- 316,- 

Kopā 1172,- 1064,- 532,- 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

1.Atbalstīt Dundagas vidusskolas iniciatīvu iesaistīt vidusskolēnus projektā „Esi līderis”, 
piešķirot finansējumu 2016.gadam EUR 1452. 
2.Piešķirt atalgojumu pedagoga darba samaksai EUR 948, lai nodrošinātu projekta 
realizāciju 2016.gadā. 
 

Lēmums nododams izpildei: finanšu speciāliste, Dundagas vidusskola 
 

 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.186. 

22.10.2015. 
6.§ 

Par piešķirtā finansējuma izlietojumu 
 biedrībai Līvu (lībiešu) savienības „Līvōd Īt” 

Pamats 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā daļa, 
42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa, 
15.panta pirmās daļas 5. un 10.punkts, 21.panta pirmās daļas 23.punkts 
 
Mērķis 
Nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi 
 

Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldība saņēmusi Līvu savienības iesniegumu, (01.09.2015.NrDD-

3-31.2/15/814) adresētu izpilddirektoram Visvaldim Radelim ar lūgumu mainīt 
finanšu izlietojuma mērķi, kurš noteikts starp Dundagas novada pašvaldību un 
biedrību ,,Līvod ĪT” 2014.gada 15.jūlijā noslēgtajā Līgumā (turpmāk Līgums). 

2015.gada 15.jūlijā Līgumā veikti grozījumi, balstoties uz Dundagas novada domes 
lēmumu Nr.90 no 28.05.2015.7.§. 

 Dundagas novada pašvaldība ir veikusi norēķinu ar biedrību, ieskaitot tās kontā visu 
Līguma pielikumā paredzēto summu par Lībiešu svētkiem. 

Dundagas novada pašvaldība ir apmaksājusi transporta pakalpojuma izmaksas 
sabiedrisko tualešu izvešanai pēc 2015.gada 8.augustā notikušajiem Lībiešu 
svētkiem Mazirbē, biedrībai piestādīts rēķins par summu Eur 70,79 saskaņā ar 
pakalpojuma sniedzēja piestādīto rēķinu Nr.DND 184   no 22.09.15. 

 Saskaņā ar Līgumu atkritumu un tualešu izvešanai pēc Lībiešu svētkiem paredzēta 
tāmē norādītā summa Eur 305,00. Paredzētajam mērķim izlietotais finansējums Eur 
70,79. Izveidojusies starpība Eur 234,21. Biedrība lūdz ļaut izmantot Līgumā 
paredzēto finansējumu citam mērķim – līdzdalībai Somugru festivālā 2015.gada 25.-
26.septembrī Rīgā un Kolkā.  

 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 
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Izdarīt grozījumus starp Dundagas novada pašvaldību un biedrību “Līvu (lībiešu) 
savienība “LĪVOD ĪT”” 2014.gada 15.jūlijā noslēgtajā līgumā nosakot, ka atkritumu 
savākšanai un tualešu izvešanai paredzētā finansējuma daļa 234,21 euro apmērā 
izmantojama mērķim – līdzdalība Somugru festivālā, kas notiek no 2015.gada 
25.septembra līdz 26.septembrim. 
Lēmums nosūtāms biedrībai “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT””  
 

 
 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.187. 

22.10.2015. 
7.§ 

Par īpašuma «Pagasta ceļš Valdnieki» iegūšanu īpašumā 
Pamats 
Likums “Par pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likums. 
 
Mērķis 
Zemes īpašuma iegāde uz kura atrodas pašvaldības ceļš Valdnieki - Alkšbirzes. 
 
Izvērtējums 

Ir saņemts SIA “Kurzemes tīrumi un meži” iesniegums Nr. DD-3-26.2/15/826 ar 
piedāvājumu atpirkt zemes īpašumu “Pagasta ceļš Valdnieki” ar kadastra Nr.8850 021 
0113 platība 0,02 ha par EUR 200,00. Uz šī īpašuma daļas atrodas Dundagas novada 
pašvaldībai Latvijas Valsts ceļu pašvaldību ceļu un ielu datu bāzē ir reģistrēts autoceļš ar 
Nr.4 Valdnieki - Alkšbirzes (kopējais garums 0,88 km).  

2013.gada novembrī uzņēmums piedāvāja pašvaldībai iegādāties šo ceļa posmu 
par 500,00 latiem. Veicot pārrunas ar mērniecības pakalpojumu piedāvātāju kādas ir 
izmaksas ceļa daļas izdalīšanai no kopējā zemes gabala un nostiprināšanai Zemes 
grāmatā  un pārrunājot to ar uzņēmēju, radies priekšlikums atpirkt šo zemes īpašumu 
par EUR 200,00.  

Iegādājoties  šo zemi tiek sakārtotas īpašuma tiesības  pašvaldības ceļu 
infrastruktūras objektam. 

Likums "Par pašvaldībām" 14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 
noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 
rakstura darbības.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pirkt  īpašumu “Pagasta ceļš Valdnieki” ar kadastra Nr.8850 021 0113, platība 0,02 ha, 
par EUR 200,00. Līdzekļus ņemt no attīstības nodaļas līdzekļiem. 

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Kurzemes tīrumi un meži”. 
Lēmums nododams izpildei:  Saimnieciskajam dienestam. 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.188. 

22.10.2015. 
8.§ 

Par vietvārdu piešķiršanu 
Pamats  
Ministru kabineta noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 18.11., 24.2., 
24.3., 31.2. un 61.punkts  
 
Mērķis  
Piešķirt vietvārdus ģeogrāfiskajiem objektiem Dundagas ciemā.  
 
Izvērtējums  

Dundagas novada Dundagas ciemā atrodas trīs pašvaldības nekustamajos īpašumos 
ietilpstoši ģeogrāfiskie objekti, par kuriem Kubalu skola-muzejs ir apkopojis 
novadpētniecības avotu krājumos pieejamo informāciju un kam būtu nepieciešams 
piešķirt vietvārdu (vietas nosaukumu), lai tos varētu viennozīmīgi identificēt un saglabāt 
to kultūrvēsturiski nozīmīgos nosaukumus: 

1. bijušā dzelzceļa stacijas dārza teritorija, kas atrodas nekustamā īpašuma „Talsu 
26” ar kadastra Nr.8850 020 0202 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 
020 0202 (1.pielikums); 

2. apstādījumu teritorija ar piemiņas vietu pie luterāņu baznīcas, kas atrodas 
nekustamā īpašuma „Maija iela” ar kadastra Nr.8850 020 0460 zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8850 020 0460 (2.pielikums);  

3. Dundagas tirgus teritorija, kas atrodas nekustamā īpašuma „Pils iela (Tirgus 
laukums)” ar kadastra Nr.8850 020 0053 zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 8850 020 0053 (3.pielikums). 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 
(turpmāk - MK noteikumi Nr.50) 18.11.punktu oficiālos vietvārdus un oficiālos 
paralēlnosaukumus piešķir citiem cilvēka veidotiem ģeogrāfiskajiem objektiem 
(piemēram, parkiem, tiltiem, peldvietām, kapsētām, mežniecībām), ja tas nepieciešams 
attiecīgā objekta viennozīmīgai identificēšanai. 

MK noteikumu Nr.50 24.punkts nosaka, ka pašvaldības piešķir oficiālos vietvārdus 
un oficiālos paralēlnosaukumus, maina vietvārdu statusu un precizē to rakstības formu 
šādiem to teritorijā esošiem ģeogrāfiskajiem objektiem: 

24.2. pilsētu daļām, ciemu daļām, dīķiem, ūdenskrātuvēm, mazajām 
hidroelektrostacijām, parkiem, kapsētām, nekustamajiem īpašumiem; 

24.3. pārējiem cilvēka radītiem ģeogrāfiskajiem objektiem, tai skaitā vietējas 
nozīmes dabas, vēstures un kultūras pieminekļiem. 
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Saskaņā ar MK noteikumu Nr.50 31.2.punktu vietvārdu piešķīrējinstitūcija pēc 
attiecīgās vietvārdu piešķīrējinstitūcijas iniciatīvas priekšlikuma pieņem lēmumu par 
oficiālā vietvārda vai oficiālā paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai 
rakstības formas precizēšanu un piecu darbdienu laikā saskaņā ar šo noteikumu 
61.punktu paziņo minēto lēmumu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagas ciemā esošam ģeogrāfiskam 
objektam (dārzs), kurš atrodas Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Talsu 26” (kadastra Nr. 8850 020 0202) zemes vienībā (kadastra apzīmējums 8850 
020 0202), piešķirt vietvārdu „Stacijas dārzs” (4.pielikums). 

2. Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagas ciemā esošam ģeogrāfiskam 
objektam (laukums), kurš atrodas Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Maija iela” (kadastra Nr. 8850 020 0460) zemes vienībā (kadastra apzīmējums 8850 
020 0460), piešķirt vietvārdu „Baznīcas laukums” (5.pielikums). 

3. Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagas ciemā esošam ģeogrāfiskam 
objektam (laukums), kurš atrodas Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
„8850 020 0460” (kadastra Nr. 8850 020 0053) zemes vienībā (kadastra apzīmējums 
8850 020 0053), piešķirt vietvārdu „Tirgus laukums” (6.pielikums). 
 
Lēmums nosūtāms: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra: Ojāra Vācieša iela 43, 
Rīga, LV-1004  
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.  
 

 
 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.189. 

22.10.2015. 
9.§ 

Par dzīvokļa statusa maiņu 
Pamatojums 
Likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punkts un likuma „Par dzīvojamo 
telpu īri”  25.panta pirmā daļa. 
 
Mērķis 
Dzīvokļa telpu statusa maiņa. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības Kubalu skolas - muzeja ēkā atrodas divi dzīvokļi, no 
kuriem viens (dzīvoklis Nr.1) izīrēts muzeja vadītājam Ivaram Abajam un otru dzīvokli 
(dzīvoklis Nr.2) (Vārds, uzvārds)īrēt sācis pirms 1992.gadā to pārņēma pašvaldība. 

Dzīvoklim Nr.1 ar Domes lēmumu Nr.287, (27.11.2014) ir noteikts dienesta 
viesnīcas statuss. 

06.10.2015 Domei pieņemot lēmumu par finansējuma izdalīšanu muzeja ēkas 
restaurācijas būvprojekta sagatavošanai minimālā sastāvā, ir iesākti sagatavošanās darbi 
Dundagas novada Attīstības programmā 2014.-2020.g. plānotai muzeja ēkas restaurācijai 
un jaunu ekspozīciju izveidei. Lai restaurācijas gaitā un atverot jaunās ekspozīcijas 
nodrošinātu muzeja darbību, ēkas rietumu daļā izvietotā muzeja krājuma glabāšanai 
turpmāk nepieciešamas papildus telpas. Ņemot vērā, ka dzīvokļa Nr.2 telpas būs 
vajadzīgas muzeja darbības nodrošināšanai, nepieciešams lauzt esošo īres līgumu ar 
(Vārds, uzvārds)ar 2016.gada 1.jūliju. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Lauzt īres līgumu ar (Vārds, uzvārds)ar 2016.gada 1.jūliju. 

2. Mainīt dzīvokļa Nr.2 telpu grupas izmantošanas veidu – „dzīvojamās telpas” uz 
„muzeja telpas”. 

 
Lēmums nosūtāms:  Kubalu skola - muzejs vadītājam,  nekustamo īpašumu speciālistam 
Lēmums nododams izpildei:   Nekustamo īpašumu speciālistam. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.190. 

22.10.2015. 
10.§ 

Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu dzīvoklim 

Pamatojums 

Likums „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 
27.punkts, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 25.panti 
 
Mērķis 
Nodrošināt ar dzīvojamo platību pašvaldībā strādājošus speciālistus. 
 
Izvērtējums 

Pašvaldība saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” var noteikt saviem 
īpašumiem dienesta viesnīcas statusu un izīrēt pašvaldībā strādājošiem speciālistiem. 

Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošajā ēkā adresē “Zītari” Kolka, Kolkas 
pagasts, Dundagas novads ir divi pašreiz neizīrēti dzīvokļi: 

1) Nr 2, platība 49,9m2 
2) Nr 3, platība 56,3m2 

Šiem dzīvokļiem, lai tos uz pienākumu pildīšanas laiku nepieciešamības gadījumā varētu 
izīrēt pašvaldības darbiniekiem, nepieciešams piešķirt dienesta viesnīcas statusu.  
   

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

Noteikt dienesta viesnīcas statusu Dundagas novada pašvaldībai piederošiem 
dzīvokļiem adresēs: 
 

1) “Zītari” dz. 2, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads; 
2) “Zītari” dz. 3, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads; 

  
 
Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs 
Lēmums nododams izpildei:   Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 



25 
 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.191. 

22.10.2015. 
11.§ 

Par dzīvokļu jautājumiem 
 

11.1.Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
 
Pamatojums 
Domes lēmums Nr.151 no 27.08.2015. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 13. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 2.1.punkts. 
 
Mērķis 
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai. Lemt par personas 
nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību.  
 
Izvērtējums 
 (Vārds, uzvārds)ar Domes 2015. gada 27.augusta sēdes lēmumu ir uzņemta dzīvojamās 
platības piešķiršanas rindā. Mazirbes skolotāju mājā ir atbrīvojies dzīvoklis Nr.8, kuru 
(Vārds, uzvārds)vēlējās īrēt(Teksts satur personas datus, tādēļ netiek publicēts). 
Saskaņā ar Dundagas novada Sociālā dienesta atzinumu, ģimene atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu”, persona ir atzīta par trūcīgu. Līdz ar to ģimenei var piešķirt dzīvojamo 
platību saskaņā ar Domes Saistošo noteikumu Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 2.1.punktu.  
  

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
 

Piešķirt (Vārds, uzvārds)dzīvokli Nr.8, “Skolotāju mājā”, Mazirbē, uz vienu gadu. 
 
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) 
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam. 
 
 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.192. 

22.10.2015. 
 

11.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

 
11.2.Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
 
Pamatojums 
(Vārds, uzvārds)iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/403-Š. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 13. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punkts. 
Mērķis 
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai.  
 
Izvērtējums 
Saņemts (Vārds, uzvārds)iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību 1.stāvā, jo ir 
(Teksts satur personas datus, tādēļ netiek publicēts). 
Sociālais dienests ir apsekojis pašreizējo dzīves vietu un iesaka nodrošināt ar dzīvojamo 
platību 1.stāvā lai var izkļūt no dzīvokļa. 
Oktobrī atbrīvojās divistabu dzīvoklis 1905.gada ielā 1, dzīvoklis 5, tā platība ir 44,0 m² 
un to var izīrēt. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Piešķirt (Vārds, uzvārds)dzīvokli Nr.5 Dundagā, 1905.gada ielā 1 uz vienu gadu. 
 
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) 
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam. 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.193. 

22.10.2015. 
12.§ 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra 
lēmumā Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju” 

 
Pamats 
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo 
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”  
3.punkts 
 
Mērķis 
Grozīt Medību koordinācijas komisijas sastāvu 
 
Izvērtējums 
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo 
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 
(turpmāk arī – Ministru kabineta noteikumi) 3.punkts nosaka, ka komisijas sastāvā 
iekļaujams viens pašvaldības pārstāvis.  
Saskaņā ar Dundagas novada domes 2015.gada 6.oktobra lēmumu Nr. 180 „Par 
vienošanos par darba attiecību izbeigšanu ar novada pašvaldības izpilddirektoru”, no 
komisijas sastāva tiek izslēgts   pašvaldības pārstāvis- pašvaldības izpilddirektors 
Visvaldis Radelis.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Izdarīt Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā Nr.288 “Par Medību 
koordinācijas komisiju” šādus grozījumus: 
 
Izteikt 1.1. punktu šādā redakcijā: 
 
“1.1. Guntis Kārklevalks– pašvaldības pārstāvis;”. 
 
 
Lēmums nododams izpildei  Centrālajai administrācijai 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.194. 

22.10.2015. 
13.§ 

Par Dundagas novada Centrālās bibliotēkas darba laiku 
Pamats 
Bibliotēku likuma 29.panta ceturto daļu 
MK noteikumi Nr.355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” 3.9.punkts 
 
Mērķis 
Nodrošināt Dundagas novada Centrālās bibliotēkas (DNCB) pakalpojumu pieejamību 
lietotājiem izdevīgā laikā  
 
Izvērtējums 
Saskaņā ar MK Nr.355 pašvaldību bibliotēku darba laiks ir vismaz 35 stundas nedēļā un 

bibliotēkām ir jābūt atvērtām lietotājiem izdevīgā laikā, ņemot vērā lietotāju 
plūsmu. DNCB ir atvērta lietotājiem 40 stundas nedēļā. Veicot ikdienas darbu, esam 
secinājušas, ka bibliotēkas darba laiku varam pagarināt par 2 stundām, darbu 
uzsākot plkst.09:00 un beidzot plkst.19:00. Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 42 
stundas nedēļā tiks nodrošināta ar bibliotēkas darbinieku ikdienas maiņu grafiku, 
attiecīgi uzsākot klientu apkalpošanu plkst.09:00, 10:00 un 11:00. šāds darba laika 
pagarinājums ļaus mūsu pakalpojumus izmantot pieaugušajiem, kuri ierodas 
Dundagā ar sabiedrisko transportu (mācību gada laikā skolnieku autobuss) jau 
pirms plkst. 09:00, savukārt vakarā cilvēkiem jāgaida reiss Dundaga – Kolka (atiet 
18:40). Savukārt skolēniem nodarbības Mākslas un mūzikas skolā beidzas vēlu un 
daudzi no viņiem lasa arī bibliotēkā un tagad pie mums ierodas burtiski pēdējās 
minūtēs pirms sešiem vakarā. Uzskatām, ka būtu labi rudens, ziemas un pavasara 
sezonā (1.septembris – 31.maijs) bibliotēkai būt atvērtai darba dienās no 
plkst.09:00 līdz plkst.19:00. Vasaras sezonā (1.jūnijs – 31.augusts) bibliotēkas darba 
laikam jāpaliek patreizējam – darba dienās no plkst.10:00 līdz plkst. 18:00, jo tad ir 
skolas brīvlaika un atvaļinājumu periods un lietotāju plūsma ir savādāka.  

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Ar 2015.gada 1.novembri noteikt Dundagas novada Centrālās bibliotēkas darba laiku: 
No 1.septembra līdz 31.maijam  
Darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.19:00 
Bibliotēka slēgta – sestdienās, svētdienās un valsts svētku dienās 
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Katra mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst.10:00 līdz 14:00 bibliotēka slēgta 
apmeklētājiem – Spodrības stundas; Apmeklētājus apkalpo no pkst.14:00 

No 1.jūnija līdz 31.augustam  
Darba dienās no plkst.10:00 līdz plkst.18:00 
Bibliotēka slēgta – sestdienās, svētdienās un valsts svētku dienās 
 
Lēmums nododams izpildei: DNCB vadītāja Ruta Emerberga 
 

 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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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 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.12.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.195. 

22.10.2015. 
15.§ 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 24.09.2015. lēmumā Nr.176 „Par 
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Jaunklāvi”” 

Pamats 

Dundagas novada domes 24.09.2015. lēmums Nr.176 „Par zemes ierīcības projekta 
izstrādi īpašumam „Jaunklāvi””. 

(Vārds, uzvārds)03.10.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
05.10.2015. ar Nr. DD-3-26.2/15/449-S). 

Administratīvā procesa likuma 72.pants. 
 
Mērķis 

Precizēt Dundagas novada domes 24.09.2015. lēmuma Nr.176 „Par zemes ierīcības 
projekta izstrādi īpašumam „Jaunklāvi”” izvērtējuma daļu. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) 
(turpmāk - iesniedzējs) 03.10.2015. iesniegumu, kurā ir norādīts, ka Dundagas novada 
domes 24.09.2015. lēmumā Nr.176 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam 
„Jaunklāvi”” konstatējošā daļā ir daudz tehnisku kļūdu un līdz ar to neadekvātu 
formulējumu, kas vēlāk var novest pie nevajadzīgām domstarpībām un nepārtrauktiem 
kļūdu labojumiem un lūgts precizēt konstatējošā daļā uzrādītās tehniskās nepilnības, jo 
tās ir svarīgas, kā tiesiskais pamats juridiski pareizi tālāko lietu kārtošanai: 

1) izvērtējuma otrā rindkopā nav norādītas kopīpašnieku daļas. Pēc Kolkas pag. 
Zemesgrāmatas nodalījuma nr. 305 2. d. jābūt: (Vārds, uzvārds)16/100, (Vārds, 
uzvārds)56/100 (Vārds, uzvārds)12/100 un (Vārds, uzvārds)16/100 

2) nav norādīts, ka no kopīpašuma izstājās (Vārds, uzvārds) (regulē civillikuma 
1074. un 1081. pants), atdalot no īpašuma 12/100 ar platību ~0,74 ha, kas ar līgumu no 
10.03.2005 ir viņa īpašumā un dalītā lietošanā un reģistrēts zemes grāmatā nr. 305 3. 
daļas 7.1 punkts. Tas nozīmē, ka atdalāmā daļa ir norādītā konkrētā vietā ar ārēju 
robežu aprakstu un iekšējās robežas noteicamas precīzi pēc uzmērīšanas dabā 
atdalīšanās gadījumā. (Piezīmēju, ka augstāk minēto faktu pašvaldība jau ir atzinusi, 
nosakot nekustāmā īpašuma nodokli – maksāšanas paziņojums 15-2346 (Vārds, 
uzvārds)) 

3) trešā sadaļā nepieciešams uzrādīt, ka 0,49 ha atrodas zem ēkām un pagalmiem. 
Atdalāmā vienība aptuveni 0,74 ha. 
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4) desmitā sadaļā jānorāda, ka no kopplatības 6,19 ha kultūras pieminekļa „Sīkraga 
zvejnieku ciems” (nr. 7448) pieminekļa teritorijā atrodas 3,3 ha. 

Iesniedzēja norāda, ka par lemjošo daļu pretenziju nav, tāpēc lēmums nepakļaujas 
uzrādītās pārsūdzības kārtībai. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta 1.daļu iestāde jebkurā laikā 
administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā 
aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 2.daļu adresātam ir tiesības prasīt, lai šā 
panta pirmajā daļā minētās kļūdas izlabo. 

Tas, ka izvērtējumā nav norādīts, ka no kopīpašuma izstājusies noteikta persona 
nemaina to, ka šī izstāšanās reģistrēta zemesgrāmatā. 

Nav nepieciešams trešajā rindkopā precizēt, ka 0,49 ha atrodas zem ēkām un 
pagalmiem, kā arī nav nepieciešams vienpadsmitajā (iesniedzēja gan norāda, ka 
desmitajā) rindkopā norādīt, ka no kopplatības 6,19 ha kultūras pieminekļa „Sīkraga 
zvejnieku ciems” (aizsardzības nr. 7448) pieminekļa teritorijā atrodas 3,3 ha – šis 
jautājums tiks regulēts zemes ierīcības projektā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Veikt grozījumus Dundagas novada domes 2015. gada 24. septembra lēmuma Nr. 176 
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Jaunklāvi”” izvērtējuma daļā: 
1.   Aizstāt otrās rindkopas teikumā vārdus „īpašnieki (Vārds, uzvārds), (Vārds, 
uzvārds)un (Vārds, uzvārds)” ar vārdiem „(Vārds, uzvārds) (16/100), (Vārds, uzvārds) 
(56/100) (Vārds, uzvārds) (12/100) un (Vārds, uzvārds) (16/100)”. 
2.   Aizstāt trešās rindkopas teikumā skaitli un apzīmējumu „0,56 ha” ar skaitli un 
apzīmējumu „0,74 ha”. 
 
  
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds): (adrese) 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 
 
 
 


