
 

 
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.4. 
2015.gada 23. aprīlī 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.02 
Sēdē piedalās 8 deputāti: Una Sila, Aldons Zumbergs, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, 
Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits, Linda Pavlovska,  Ansis Roderts 
Nepiedalās: Andra Grīvāne — darba dēļ 
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Visvaldis Radelis, finanšu speciāliste Zinta 
Eizenberga, redaktors Alnis Auziņš, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris 
Laicāns, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, juriskonsults Aigars Šturms, NĪ un PI 
nod.vadītājs Guntis Kārklevalks, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, galvenā 
grāmatvede Ilze Pirvite; SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekle Agita 
Vagenmeistere 
Pieaicināti :SIA „Revidentu serviss” vadītājs Aivars Rutkis 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 
Tiek ierosināts papildus izsludinātajai darba kārtībai, iekļaut tajā jautājumus: 

1. Par SIA „Ziemeļkurzeme” pārvaldību 
2. Par Andra Kojro atbrīvošanu no darba komisijā 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Iekļaut minētos jautājumu darba kārtībā un skatīt kā 18. un 20.jautājumus. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un 
citām aktualitātēm. 

2. Par SIA „Ziemeļkurzeme” 2014.gada pārskatu 
3. Par SIA „Kolkas Ūdens” 2014.gada pārskatu 
4. SIA „Dundagas veselības centrs” 2014.gada pārskatu 
5. Par Dundagas novada pašvaldības 2014.gada pārskatu 
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
7. Par grozījumu noteikumos „Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi” 

izstrādes darba grupas apstiprināšanu 
8. Par maksas pakalpojumiem pilī 
9. Par ūdensvada remontu Kolkas pamatskolā 
10. Par dzīvokļu īpašumu „Dobējos” sākumcenas noteikšanu 



 2
11. Par telpu nomas maksas noteikšanu Pils ielā 6 
12. Par automašīnas izsoles cenu 
13. Par noteikumu „Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils iela 14, Dundagā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā atsevišķu telpu nomas tiesību izsoli” apstiprināšanu 
14. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 
15. Par pašvaldības zemju iznomāšanu 
16. Par nekustamā īpašuma „Kļavnieki” sadalīšanu 
17. Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 platības precizēšanu 
18. Par Andra Kojro atbrīvošanu no darba komisijā 
19. Par atļauju apvienot amatus 
20. Par SIA „Ziemeļkurzeme” pārvaldību 

Dažādi jautājumi 
 
 
 

1.§ 
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi 

 
Izpilddirektors informē par šādiem jautājumiem: 
1. Tiek veikta pašvaldības īpašumu inventarizācija ne tikai dabā, bet arī par efektīvo 

apsaimniekošanu 
2. Ir bijusi tikšanās ar Dabas Aizsardzības pārvaldes Slīteres administrāciju un 

pārrunāti jautājumi par turpmāko  sadarbību 
3. Ir izsludināts iepirkums parka iestādes soliņu izgatavošanai un uzstādīšanai 
4. Par Kaļķu b-kas telpām 
5. Par sarunām ar banku Citadele par bankomāta uzstādīšanu Kolkā 
6. Par sadarbības vizīti Dānijā- nākotnē iespējama jaunsargu pieredzes apmaiņa 
 
Domes priekšsēdētājs informēja, ka LPS tiek apspriests jaunais finanšu izlīdzināšanas 
modelis. 
 
   

2.§ 
Par SIA „Ziemeļkurzeme” 2014.gada pārskatu 

G.Laicāns, L.Pavlovska, G.Abaja 

Pamats: 
1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1. 

daļa, 48. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības 

kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.65 „Par SIA „Ziemeļkurzeme” 2014.gada pārskatu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
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3.§ 
Par SIA „Kolkas Ūdens” 2014.gada pārskatu 

G.Laicāns, G.Abaja,. G.Pirvits, A.Zumbergs 

Pamats: 
1.   Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2.   Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1. daļa, 48. 
pants; 
3.   Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības 
kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.66 „Par SIA „Kolkas ūdens” 2014.gada pārskatu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
4. § 

SIA „Dundagas veselības centrs” 
G.Laicāns, G.Abaja 

Pamats: 
1.   Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2.   Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1. daļa, 48. 
pants; 
3.   Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības 
kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.67 „Par SIA „Dundagas Veselības centrs” 2014.gada pārskatu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

5.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības 2014.gada pārskatu 

Ziņo zvērināts revidents A.Rutkis; G.Laicāns 
Pamats: 
Likums Par pašvaldībām 21. pants 2. daļa; 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.68 „Par Dundagas novada pašvaldības 2014.gada pārskatu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

6.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

G.Laicāns 

Pamats 
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa. 
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 

7.daļa. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.69 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda 
kārtībā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

7.§ 
Par grozījumu noteikumos „Amatpersonu un darbinieku darba samaksas 

noteikumi” izstr ādes darba grupas apstiprināšanu 
Ziņo V.Radelis; G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punkts, 41.panta pirmās daļas 
2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.70 „Par grozījumu noteikumos „Amatpersonu un darbinieku darba samaksas 
noteikumi” izstrādes darba grupas apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

8.§ 
Par maksas pakalpojumiem pilī 

G.Laicāns 

Pamats 
Likuma par pašvaldībām 21.panta 14.punkts 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.71 „Par maksas pakalpojumiem pilī”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

9.§ 

Par Kolkas pamatskolas ūdensvada remontu un skaitītāju nomaiņu 

G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Roderts, G.Abaja 

Pamatojums: 

 01.06.1999. Izglītības likuma 17.panta Pašvaldību kompetence izglītībā 3.punkta Republikas 
pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība: 7.apakšpunkts „(Pašvaldība) uztur tās padotībā 
esošās izglītības iestādes, izņemot speciālās izglītības iestādes, speciālās izglītības klases un 
grupas vispārējās izglītības iestādēs, internātskolas, arī tās, kuras tiek finansētas no valsts 
budžeta, ievērojot, ka šo iestāžu finansiālais nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par 
Ministru kabineta noteikto, un kontrolē šo finanšu līdzekļu izmantošanu”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret — 1 (A.Roderts), atturas — nav 
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NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.72 „Par Kolkas pamatskolas ūdensvada remontu un skaitītāju nomaiņu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
10.§ 

Par dzīvokļu īpašumu “Dobējos” sākumcenas noteikšanu 
G.Laicāns 

Pamats 
Dundagas novada Domes 27.03.2014. lēmums Nr.62 „Par pašvaldības dzīvokļu Dobējos 
atsavināšanu”.   
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.73 „Par dzīvokļu īpašumu “Dobējos” sākumcenas noteikšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

11.§ 
Par telpu nomas maksu Pils ielā 6 

G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta 
a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi 
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts, 7.punkts, 65.punkts, 
67.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.74 „Par telpu nomas maksu Pils ielā 6”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 

12.§ 
Par automašīnas izsoles cenu 

G.Laicāns 
Pamats 
Dundagas novada Domes 29.01.2015. lēmums Nr.13 „Par automašīnas pārdošanu izsolē”. 
Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2015.gada 15.aprīļa sēdes protokols Nr.3.   
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.75 „Par automašīnas izsoles cenu”. Lēmums pievienots protokolam. 
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13.§ 
Par noteikumu „Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils iela 14, 
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atsevišķu telpu nomas tiesību 

izsoli” apstiprin āšanu 
Ziņo A.Šturms; G.Laicāns, G.Abaja 

Pamats 
Likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”  3.pants 
un 6.1panta trešā daļa; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par 
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 
līguma tipveida nosacījumiem” 11.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.76 „Par noteikumu „Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils 
iela 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atsevišķu telpu nomas tiesību izsoli” 
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

14.§ 
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

G.Laicāns, G.Abaja 

14.1. Pamatojums 
 
L.A. iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/110-R no 11.032015. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 13. panta 1.punkta 1.apakšpunkts.  
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.77 „Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 Papildus lēmums: 
Uz SIK komitejas sēdi jūlijā sagatavot grozījumus dzīvokļu piešķiršanas politikā. 

 
 

14.2. Pamatojums 
B.R. iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/110-R no 27.03.2015. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 2.1.punkts. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.78 „Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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15.§ 
Par pašvaldības zemju iznomāšanu 

G.Laicāns 
Pamats 
1. Iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemi iesniegums.  
2. MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”. 
3. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas maksas 
apmēru. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.79 „Par pašvaldības zemju iznomāšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

16.§ 
Par nekustamā īpašuma „Kļavnieki” sadalīšanu 

Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns 
Pamats 
1. I.Š. 13.04.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 15.04.2015. ar Nr. DD-3-

26.1/15/130-Š). 
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.80 „Par nekustamā īpašuma „Kļavnieki” sadalīšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 

17.§ 
Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 platības precizēšanu 

Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, L.Pavlovska, A.Roderts, G.Pirvits 
 
Pamats 
1. Dundagas pagasta Zemes komisijas 19.12.1997. atzinums Nr.28. 
2. Valsts zemes dienesta 07.04.2015. vēstule Nr. 9-01/440586-1/1 „Par zemes robežu shēmas 

saskaņošanu”. 
3. 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi” 132.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.81 „Par nekustamā īpašuma „Kļavnieki” sadalīšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
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18.§ 
Par Andra Kojro atbrīvošanu no darba komisijā 

G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmā daļa 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.82 „Par Andra Kojro atbrīvošanu no darba komisijā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
Uz komiteju sēdēm maijā sagatavot grozījumus komisiju sastāvos. 
 

19.§ 
Par atļauju apvienot amatus 

G.Laicāns,G.Abaja, A.Zumbergs 
Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9.punkts; likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa, 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta 
pirmā un piektā daļa 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,   
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs), pret — nav, atturas –1 (G.Pirvits) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.83 „Par atļauju apvienot amatus”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
20.§ 

Par SIA “Ziemeļkurzeme” pārvald ību 
G.Laicāns 

Pamats 
1. Likums “Par pašvaldībām” 21.panta 8. un 27.punkts, 62.panta 11.punkts, 68.pants, 

69.panta 5.punkts. 
2. “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”  11.panta 

1.daļas 1.punkts un 2.daļa, 14.panta 1., 2. un 4.daļa, 37.pants -Atvasinātas publiskas 
personas valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība. 

3. Domes priekšsēdētāja Gunāra Laicāna sniegtā informācija par SIA “Ziemeļkuzeme” 
pārvaldības jautājumiem aprīļa finanšu komitejas sēdē. 

 
Tie ierosināt uz laiku iecelt vienu vai divus valdes locekļa amata kandidātus no esošajiem SIA 
„Ziemeļkurzeme” administrācijas darbiniekiem. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, , G.Abaja, L.Pavlovska,  G.Pirvits, 
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret — nav, atturas –1 (U.Sila) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.84 „Par SIA “Ziemeļkurzeme” pārvaldību”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
Sēde slēgta plkst. 15.40. 
Protokols parakstīts 28.04.2015. 
 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.65. 
23.04.2015. 

2.§ 
Par SIA „Ziemeļkurzeme” 2014.gada pārskatu 

Pamats: 
1.   Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2.   Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1. daļa, 
48. pants; 
3.   Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības 

kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu. 
 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums: 
SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem, 
saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2014. gadu noslēdzis ar  
€ 5188,00 lielu peļņas summu. SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskats atspoguļo uzņēmuma 
pašreizējo būtību un uzdevumus nākotnē.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt SIA „Ziemeļkurzeme” 2014. gada pārskatu.  
2. Peļņu € 5118.00 novirzīt uzņēmuma iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.  

 
 
Lēmums nosūtāms: SIA „Ziemeļkurzeme” 
Lēmums nododams izpildei: SIA „Ziemeļkurzeme” 

 
 

 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.66. 
23.04.2015. 

3.§ 
Par SIA „Kolkas Ūdens” 2014.gada pārskatu 

Pamats: 
1.   Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2.   Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1. daļa, 48. 
pants; 
3.   Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības 
kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu. 

 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums: 
SIA „Kolkas ūdens” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām 
un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2014. gadu noslēdzis ar € 24 586,00 lielu zaudējumu summu. 
SIA „Kolkas ūdens” gada pārskats atspoguļo uzņēmuma pašreizējo būtību un uzdevumus nākotnē. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt SIA „Kolkas ūdens” 2014. gada pārskatu ar € 24 586,00 zaudējumu. 
 
 
Lēmums nosūtāms: SIA „Kolkas ūdens” 
Lēmums nododams izpildei: SIA „Kolkas ūdens” 

 
 
 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.67. 
23.04.2015. 

4.§ 
SIA „Dundagas veselības centrs” 

Pamats: 
1.   Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2.   Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1. daļa, 48. 
pants; 
3.   Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības 
kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu. 
 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtējums: 
SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma 
resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2014. gadu noslēdzis ar € 15537,00 lielu 
zaudējumu summu. SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskats atspoguļo uzņēmuma 
pašreizējo būtību un uzdevumus nākotnē.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.   Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” 2014. gada pārskatu. 
2.   Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā augustā diskutēt un analizēt SIA darbības 
perspektīvā. 
 
 
Lēmums nosūtāms: SIA „Dundagas veselības centrs” 
Lēmums nododams izpildei: SIA „Dundagas veselības centrs” 

 
 

 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.68. 
23.04.2015. 

5.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības 2014.gada pārskatu 

 
Pamats: 
Likums Par pašvaldībām 21. pants 2. daļa; 
 
Mērķis: 
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 
 
Izvērtēums 
SIA „Revidentu Serviss” vadītājs Aivars Rutkis informē par revīzijas laikā konstatēto un ierosina 
apstiprināt sagatavoto Dundagas novada pašvaldības 2014.gada pārskatu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj 
 
 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2014. gada pārskatu. 
 

 
 
 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.69. 
23.04.2015. 

6.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Pamats 
1.   Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa. 
2.   Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 7.daļa. 
 
Mērķis 
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām — lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus. 
 
Izvērtējums 
SIA „Sky Energy 3” reģ. Nr.  40103356679 īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no 
27.12.2010. ir nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas” ar kadastra Nr. 8850 002 0190 108/256 
domājamās daļas. Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 
Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000145570. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 
1.un 2.daļu SIA „Sky Energy 3”  ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto 
īpašumu. 
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts nosaka, 
ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā 
nomaksāt nodokļus un nodevas. 
SIA „Sky Energy 3” nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā 
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 23.04.2015. minētajai personai 
būs nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Ezeru Spīdolas” 630,84 €, tajā skaitā 
nokavējuma nauda 155,37 €. 
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1. un 7. daļu, nokavētos nodokļu 
maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Atcelt Dundagas novada domes 26.03.2015. sēdes lēmumu Nr.54 (protokols Nr.3, 8§.) 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”. 

2.   Piedzīt no SIA „Sky Energy 3”, reģ. Nr. 40103356679, par īpašumu „Ezeru Spīdolas” 
(108/256 domājamās daļas) nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 475,47 € (četri simti 
septiņdesmit pieci euro un  47 centi) un nokavējuma naudu 155,37 € (viens simts 
piecdesmit pieci euro un 37 centi), kopā 630,84 € (seši simti trīsdesmit euro un 84 centi) 
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bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo mantu.  
3. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms: 
1.   SIA „Sky Energy 3” — Ganību dambis 21 B-8, Rīga, LV-1005. 
2.   Zvērinātai tiesu izpildītāja Raimondam Mežiņam — Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, LV-1010. 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.70. 
23.04.2015. 

7.§ 
Par grozījumu noteikumos „Amatpersonu un darbinieku darba samaksas 

noteikumi” izstr ādes darba grupas apstiprināšanu. 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punkts, 41.panta pirmās daļas 
2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts 
 
Mērķis 
Precizēt kārtību, kādā tiek noteikta mēnešalga iestāžu vadītājiem. 
 
Izvērtējums 
1. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 “Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs” (turpmāk arī — Amatu katalogs) 1.pielikuma 2.punkts nosaka iestāžu 
iedalījumu. Šī iedalījuma pamatā ir iestādē nodarbināto skaits. Dundagas novada pašvaldībā ir ļoti 
mazas iestādes, mazas iestādes un vidējas iestādes.  
2. Saskaņā ar Amatu katalogu ļoti mazas iestādes (iestādē nodarbināti mazāk kā 10 
darbinieki) neklasificē saimē “1.Administratīvā vadība”,  bet citā saimē atbilstoši funkcijām — šo 
iestāžu vadītāju, iestādes vadītāja vietnieku, iestādes struktūrvienības vadītāju un iestādes 
struktūrvienības vadītāja vietnieku (visi minētie amati turpmāk arī — iestādes vadītājs) mēnešalgu 
noteikšanas kārtību šis lēmums neskar, bet tas varētu būt nākotnē vērtējams jautājums. 
3. Saskaņā ar Amatu katalogu mazas iestādes (iestādē nodarbināti no 10 līdz 40 darbinieku) 
klasificē saimē “1.Administratīvā vadība”. Dundagas novada pašvaldībā ir vairākas mazas 
iestādes, bet tajās nodarbināto skaits ir atšķirīgs. Šī iemesla dēļ šādu iestāžu vadītāju mēnešalgu 
noteikšanā ir iespējams (un pat vēlams) piemērot atšķirīgus mēnešalgu noteikšanas kritērijus. 
Esošajā gadījumā par atbilstošāko izvēlēts turpināt Amatu katalogā ieviesto principu, ka iestādes 
vadītāja mēnešalga atkarīga no iestādē nodarbināto darbinieku skaita — šajā gadījumā tiek 
piemēroti koeficienti, kuri atkarīgi no iestādē nodarbināto darbinieku skaita. 
4. Saskaņā ar Amatu katalogu vidējas iestādes (iestādē nodarbināti no 41 līdz 200 darbinieku) 
klasificē saimē “1.Administratīvā vadība”. Tāpat kā mazu iestāžu gadījumā arī šajā gadījumā tiek 
piemēroti koeficienti, kuri atkarīgi no iestādē nodarbināto darbinieku skaita. 
5. Savukārt izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu noteikšanā tiek piemērots papildus kritērijs 
— izglītojamo skaits. Šāds izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu noteikšanas princips noteikts arī 
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
5.punkts. 
Secina, ka Attīstības un plānošanas komitejas sēdē lēmuma projekta izskatīšana tika atlikta ar 
pamatojumu turpināt darbu — veikt funkcionālo analīzi, piemēram, vai iestādes vadītājam ir 
palīgpersonāls (lietvedis, saimniecības pārzinis), kā arī ņemt vērā katras iestādes veicamo funkciju 
daudzveidību. Ir nepieciešams noteikt iekšējos kritērijus darba algas diferencēšanai iestāžu 
vadītājiem, ņemot vērā iestādes lielumu un funkciju daudzveidību. 
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Tiek rosināts veikt arī funkcionālo izvērtējumu un tad skatīt kopā ar jau sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
1.   Izpilddirektoram izveidot darba grupu 5 locekļu sastāvā iekšējo noteikumu “Grozījumi 
Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra iekšējos noteikumos „Amatpersonu un 
darbinieku darba samaksas noteikumi”” projekta izstrādāšanai. 
2.   Noteikt darba grupai veikt šādus uzdevumus: 

2.1. veikt pašvaldībā strādājošo veicamo pienākumu un atlīdzības novērtējuma 
samērojamību 
2.2. Sagatavot grozījumus Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra 
iekšējos noteikumos „Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi” un 
pašvaldības amatu katalogā. 
 
Termiņš — komiteju sēdes jūnijā, ar starpziņojumu komiteju sēdēs maijā. 
 

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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.71. 
23.04.2015. 

8.§ 
Par maksas pakalpojumiem pilī 

Pamats 
Likuma par pašvaldībām 21.panta 14.punkts 
 
Mērķis 
Veicināt Dundagas pils kā kultūrvēsturiskā mantojuma objekta lietderīgu izmantošanu.   
 
Izvērtējums 

Dundagas kultūras pils viens no uzdevumiem ir īstenot pasākumu kompleksu Dundagas 
pils kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšanai, atjaunošanai un lietderīgai 
izmantošanai, sniedzot maksas pakalpojumus Dundagas novada viesiem, iedzīvotājiem. 

Pils telpās tiek sniegti naktsmītnes un telpu nomas pakalpojumi. Ir veikti pakalpojumu 
izmaksu aprēķini, līdz ar to aktualizējama pakalpojumu cena. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Atcelt Dundagas novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmumu Nr.199 (prot.Nr.11,4§) Par 
maksas pakalpojumiem Dundagas pilī Nr.5. 

2. Apstiprināt maksas pakalpojumus ,,Dundagas kultūras pils sniegtie maksas pakalpojumi.”, 

(skatīt pielikumu). 

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

 
 
 
 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.72. 
23.04.2015. 

9.§ 

Par Kolkas pamatskolas ūdensvada remontu un skaitītāju nomaiņu 

Pamatojums: 

 01.06.1999. Izglītības likuma 17.panta Pašvaldību kompetence izglītībā 3.punkta Republikas 
pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība: 7.apakšpunkts „(Pašvaldība) uztur tās padotībā 
esošās izglītības iestādes, izņemot speciālās izglītības iestādes, speciālās izglītības klases un 
grupas vispārējās izglītības iestādēs, internātskolas, arī tās, kuras tiek finansētas no valsts 
budžeta, ievērojot, ka šo iestāžu finansiālais nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par 
Ministru kabineta noteikto, un kontrolē šo finanšu līdzekļu izmantošanu”. 

 

Mērķis 

 Veikt ārkārtas ūdensvada sistēmas remontu Kolkas pamatskolas struktūrvienībā „Rūķītis” 
un ūdensvada skaitītāju nomaiņu Kolkas pamatskolā un struktūrvienībā „Rūķītis”, lai 
nodrošināt iestādes darbību. 

 
Izvērtējums: 

Kolkas pamatskolas struktūrvienībā PII „Rūķītis” nepieciešamas veikt ārkārtas 
ūdensvada remontu, jo kritiski samazinājusies siltā un aukstā ūdens padeve uz grupu telpām 
1.stāvā un internātu „Rūķu nams” 2.stāvā. Pēc ūdensvada apsekojuma konstatēts, ka 
ūdensvada caurules ir aizaugušas ar rūsu un piemaisījumiem. Par bojājuma iemesliem tiek 
minēti ūdens vada trases nolietošanās, attīrīšanas ierīču trūkums pie ēkā ienākošā 
ūdensvada. Situācijas pasliktināšanās vērojama pēc ūdensvada avārijām Kolkas ciemā, 
ūdensvadu tīrīšanas, kad sistēmā tiek pārtraukta un atkal atjaunota ūdens padeve. Remonta 
veikšanai nepieciešami €1882,58. Cenu piedāvājums pievienots pielikumā Nr.1. 

23.03.2015. SIA „Kolkas ūdens” paziņojumā Nr.1.5/008 informē, ka pamatojoties uz 
27.02.2001. LR likumu „Par mērījumu vienotību” un 09.01.2007. MK noteikumiem Nr.40 
„Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, 
2007.gadā Kolkas pamatskolā (skolā un PII „Rūķītis”) uzstādītajiem aukstā ūdens 
skaitītājiem beidzies verifikācijas derīguma termiņš un 2016.gadā beigsies ekspluatācijas 
termiņš, tāpēc līdz 30.04.2015. jāveic atkārtota metroloģiskā pārbaude vai jāiegādājas jauni. 
Jaunu verificētu ūdens skaitītāju uzstādīšanai nepieciešami € 324,72. Cenu piedāvājums 
pievienots pielikumā Nr.2. 

Remontu veikšanai un skaitītāju uzstādīšanai kopā nepieciešami 2207,30 € 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atļaut Kolkas pamatskolas ūdensvada remontam un ūdens skaitītāju nomaiņai 
nepieciešamos € 2207,30 izlietot no Kolkas pamatskolas budžeta līdzekļiem. Ņemt vērā pie 
budžeta grozījumiem. 
 
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pamatskolas direktore, finanšu speciāliste 

 
 
 

 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.73. 
23.04.2015. 

10.§ 
Par dzīvokļu īpašumu “Dobējos” sākumcenas noteikšanu 

Pamats 
Dundagas novada Domes 27.03.2014. lēmums Nr.62 „Par pašvaldības dzīvokļu Dobējos 
atsavināšanu”.   
Mērķis 
Dzīvokļa īpašumu pārdošana izsolē. 
 
Izvērtējums 
2014.gada 3.marta domes sēdē tika lemts par dzīvokļu īpašumu pārdošanu izsolē. Pēc 
lēmuma pieņemšanas trīs dzīvokļiem Sabdagas ciema Dobējos tika veikta inventarizācija un 
tie tika ierakstīti zemes grāmatā uz Dundagas novada pašvaldības vārda. Pēc ierakstīšanas 
zemes grāmatā tika pasūtīta šo dzīvokļa īpašumu tirgus vērtības noteikšana, lai tos varētu 
pārdot izsolē, saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”. Saskaņā ar šo 
vērtējumu:  

Dzīvokļa 
Nr. 

Kadastra Nr. Platība, m² Tirgus vērtība, 
EUR 

2 8850 900 0499 41,9 900 

3 8850 900 0500 30,5 600 

4 8850 900 0498 38,4 700 

Ieteikt dzīvokļu pārdošanas cenu saskaņā ar dzīvokļa īpašumu tirgus cenu.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pārdot izsolē un noteikt dzīvokļu īpašumu nosacīto cenu pārdošanai izsolē:  

Dzīvokļa 
Nr. 

Kadastra Nr. Platība, m² Nosacītā cena, 
EUR 

2 8850 900 0499 41,9 900 

3 8850 900 0500 30,5 600 

4 8850 900 0498 38,4 700 

 
Lēmums nosūtāms: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai un A.G. 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.74. 
23.04.2015. 

11.§ 
Par telpu nomas maksu Pils ielā 6 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta 
a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi 
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts, 7.punkts, 65.punkts, 
67.punkts. 
 
Mērķis 
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu. 
 
Izvērtējums 
Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu 
(likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome var noteikt maksu par 
pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu un pašvaldības nedzīvojamā fonda nomu (likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) apakšpunkti). 
Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta 2010.gada 
8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk — 
MK noteikumi).  
Ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka 
augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu (MK noteikumu 
67.punkts). Vērā ņemams arī tas, ka nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs 
organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas 
maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, 
izmantošanas iespējas un citus apstākļus (MK noteikumu 65.punkts). Tātad: 1) nomas 
maksas noteikšanai izmantojamas MK noteikumu 3.nodaļā norādītās formulas; 2) nomas 
maksai jābūt augstākai par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar MK noteikumiem; 3) 
nomas maksas noteikšanā jāveic nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa 
novērtēšanu. 
Nomas maksas aprēķins un apmērs:  
Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina, 
izmantojot šādu formulu: 

NM = 
(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl 

, kur 
12 

NM — nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa); 
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Tizm — tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts. Aprēķina 
saskaņā ar MK  noteikumu 57.punktu; 
NĪpl — tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts; 
Nizm — netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK noteikumu 59.punktu); 
IZNpl — iznomājamā platība (kvadrātmetri). 

NM = 
( 1110,04/752,10 + 0,23) x 752,10 

=106,92 EUR/mēnesī bez PVN par m2 
12 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Atcelt Dundagas novada domes 2012.gada 27.novembra lēmumu Nr. 318 „Par telpu 

nomu pašvaldības iestādēs- Pils iela 6” 
2) Ar 01.05.2015. noteikt telpu nomas maksu Pils ielā 6, Dundagā  107,00 EUR /mēnesī 

bez PVN par 752,10 m2. 
 
 
Lēmums nosūtāms: SIA „Dundagas veselības centrs” 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai 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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.75. 
23.04.2015. 

12.§ 
Par automašīnas izsoles cenu 

Pamats 
Dundagas novada Domes 29.01.2015. lēmums Nr.13 „Par automašīnas pārdošanu izsolē”. 
Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2015.gada 15.aprīļa sēdes protokols Nr.3.   
 
Mērķis 
Automašīnas atsavināšana izsolē. 
 
Izvērtējums 
Ar Dundagas novada Domes 26.03.2015. lēmumu Nr.53 „Par automašīnas izsoles cenu” tika 
nolemts pārdot atkārtotā izsolē automašīnu Peugeot-Boxer un noteikt izsoles nosacīto cenu EUR 
3500.  
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas  un iznomāšanas komisija izsludināja 
atkārtotu izsoli, kura notika 2015.gada 15.aprīlī. Tomēr neviens piedāvājums netika saņemts. 
Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu“ komisija atzina izsoli par 
nenotikušu. Iepriekšminētā likuma 32.pants nosaka, ka var var rīkot trešo izsoli un pazemināt 
sākumcenu, bet ne zemāk par 60% no sākotnējās cenas. Ieteikt domei rīkot automašīnas  Peugeot-
Boxer pārdošanu trešajā izsolē un noteikt, ka atkārtotas izsoles nosacītā cena ir EUR 2500,00.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.Rīkot automašīnas  Peugeot-Boxer ar valsts reģistrācijas Nr. FS 3483 trešo izsoli. 

2. Noteikt, ka atkārtotas izsoles nosacītā cena ir EUR 2500,00. 

 
Lēmums nosūtāms: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.76. 
23.04.2015. 

13.§ 
Par noteikumu „Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils iela 14, 
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atsevišķu telpu nomas tiesību 

izsoli” apstiprin āšanu 
 
Pamats 
Likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”  3.pants 
un 6.1panta trešā daļa; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par 
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 
līguma tipveida nosacījumiem” 11.punkts 
 
Mērķis 
Noteikt pašvaldības nedzīvojamo telpu (nedzīvojamās telpas Nr. 13., 14., 15., 49., kas atrodas ēkā 
ar kadastra numuru 8850 020 0412 un adresi Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā.) nomas tiesību pirmās rakstiskās izsoles kārtību. 
 
Izvērtējums 
Saņemti priekšlikumi iznomāt nedzīvojamās telpas Nr. 13., 14., 15., 49., kas atrodas ēkā ar 
kadastra numuru 8850 020 0412 un adresi Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā.) 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pieņemt iesniegto noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14, 
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atsevišķu telpu nomas tiesību izsoli” projektu 
(pievienots pielikumā). 
 
 
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai 

 
 
 

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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.77. 
23.04.2015. 

14.§ 
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

14.1   Pamatojums 
 
L.A. iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/110-R no 11.032015. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 13. panta 1.punkta 1.apakšpunkts.  
 
Mērķis 
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai, kuras dzīvesvieta cietusi ugunsgrēkā. 
 
Izvērtējums 
Saņemts L. A. iesniegums ar lūgumu pagarināt 16.07.2010 noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu 
Nr.26 uz dzīvojamo platību Dundagā, Upes ielā 2, dz 8.  
Dzīvojamo platību xxx ģimenei piešķīra ar Dundagas novada domes lēmumu Nr.251, no 
30.06.2010, jo ģimenes dzīvojamā māja nodega ugunsgrēkā. 
Dzīvoklī, kurā ir divas istabas, vēl dzīvo xxx meita ar vīru un bērnu un dēls ar sievu un bērnu. Uz 
šo brīdi ģimene nav lūgusi citu sociālo palīdzību. Ģimene ir meklējusi iespējas izīrēt dzīvojamo 
platību Dundagā, tomēr Dundagā nepiedāvā dzīvokļus īrēt. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar L.A. par dzīvokli Dundagā, Upes ielā 2, dzīvoklis Nr.8. 
Līguma termiņš viens gads. 
 
Lēmums nosūtāms: L. A. 
Lēmums nododams izpildei:   NĪ apsaimniekošanas speciālistam. 
 
 Papildus lēmums: 
Uz SIK komitejas sēdi jūlijā sagatavot grozījumus dzīvokļu piešķiršanas politikā. 

 
 

 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.78. 
23.04.2015. 

14.§ 
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

14.2. Pamatojums 
B.R. iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/110-R no 27.03.2015. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14. 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 
Saņemts B.R. iesniegums ar lūgumu pagarināt 6.03.2014 noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu 
Nr.DD-8-2.2/14/2 Dundagā, Brīvības ielā 17, dz 3. Baibas ģimenē ir  divi pirmsskolas vecuma 
bērni un vīrs I. Saskaņā ar Dundagas novada Sociālā dienesta atzinumu, ģimene atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” ir atzīta par trūcīgu. Ģimenes sociālais statuss salīdzinot ar dzīvojamās platības 
piešķiršanas brīdi nav mainījies. Ierosināt slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar B.R. par dzīvokli, 
kurā pašreiz dzīvo. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar B. R. par dzīvokli Dundagā, Brīvības ielā 17, dzīvoklis Nr.3. 
Līguma termiņš viens gads. 
 
Lēmums nosūtāms: B. R. 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.79. 
23.04.2015. 

15.§ 
Par pašvaldības zemju iznomāšanu 

Pamats 
1. Iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemi iesniegums.  
2. MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”. 
3. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas maksas 
apmēru. 
 
Mērķis 
Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam un 
nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst lauksaimniecības zemes kvalitātes 
pasliktināšanos. 
 
Izvērtējums 
Saņemts iesniegumi ar lūgumu iznomāt Dundagas Pašvaldības īpašumā un valdījumā esošus 
zemes gabalus. Uz šo brīdi ir neiznomāti vairāki mazdārziņi “Ievlejās” un zemes īpašumā 
“Laukdārzi”, 1905.gada ielā 4, kurus var piedāvāt nomai. Zemes gabalu saraksts pievienots 
pielikumā. 
Valsts un pašvaldības zemes nomu regulē MK noteikumi Nr.735“ Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu”. Šo noteikumu 15.punkts nosaka ka: Valsts institūcijas informāciju par 
iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem ievieto attiecīgās 
valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās 
valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības 
domes ēkā.  
Lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar iznomājamo zemju sarakstu, tas tiks ievietots novada mājas lapā 
un izlikts domes ēkā redzamā vietā. Pieteikšanās termiņš varētu būt divas nedēļas. 
Ja pieteiksies vairāki pretendenti uz vienu zemes gabalu, tiks rīkota izsole, saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.515, kuru organizēs novada privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 
komisija. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Iznomāt pielikumā uzskaitītos zemes gabalus atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam mērķim- 
lauksaimniecībai un mazdārziņiem. Informāciju par pieejamajām zemes nomas platībām ievietot 
pašvaldības mājas lapā un domes ēkā pie informācijas tāfelēm.  
 
Lēmums nododams izpildei:  NĪ apsaimniekošanas  speciālistam un privatizācijas un atsavināšanas 
komisijai. 
 
 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.80. 
23.04.2015. 

16.§ 
Par nekustamā īpašuma „Kļavnieki” sadalīšanu 

 
Pamats 

1. I.Š. 13.04.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 15.04.2015. ar Nr. 
DD-3-26.1/15/130-Š). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 

 
Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Kļavnieki” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Kļavnieki” ar kadastra Nr. 8850 025 0082 (turpmāk — nekustamais 
īpašums „Kļavnieki”) kopplatība ir 108,80 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un 
sastāv no: 

1) 3,90 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0082;  
2) 43,00 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0040; 
3) 22,60 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0095; 
4) 39,30 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0021. 

Nekustamā īpašuma „Kļavnieki” īpašnieks I.Š. lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu 
„K ļavnieki”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 030 0040, piešķirot tai nosaukumu „Mazkļavnieki”. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai, 
t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu 
pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā, 
apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes 
konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski 
izmantojamām zemes platībām (teritorijām). 
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no tā 

dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana nav 
paredzēta. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma 
nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, 
kas nav adrese. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka nosaukumus 
administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem, 
viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts 
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valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, 
vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Kļavnieki” ar kadastra Nr. 8850 025 0082 sadalīšanai, atdalot no 

tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0040. 
2) Nekustamā īpašuma „Kļavnieki” ar kadastra Nr. 8850 025 0082 zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 8850 025 0082, 8850 025 0095 un 8850 030 0021 pēc sadalīšanas atstāt nosaukumu 
„K ļavnieki”. 

3) Nekustamā īpašuma „Kļavnieki” ar kadastra Nr. 8850 025 0082 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8850 030 0040 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Mazkļavnieki”. 

 
 
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:  
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 

2, Kuldīga, LV-3300. 
2. Zvērinātam notāram Indulim Šermuksnim: Kareivju iela 8, Talsi, Talsu nov., LV-

3201. 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.81. 
23.04.2015. 

17.§ 
Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 platības precizēšanu 

 
Pamats 
1.   Dundagas pagasta Zemes komisijas 19.12.1997. atzinums Nr.28. 
2.   Valsts zemes dienesta 07.04.2015. vēstule Nr. 9-01/440586-1/1 „Par zemes robežu shēmas 
saskaņošanu”. 
3.   10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 
datu aktualizācijas noteikumi” 132.punkts. 
 
Mērķis 
Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 platību. 

   
Izvērtējums 

Dundagas pagasta Zemes komisijas 19.12.1997. atzinumā Nr.28 (turpmāk — atzinums) 
nekustamā īpašuma „Ziemas Dārzs” ar kadastra nr. 8850 020 0214 (turpmāk — nekustamais 
īpašums „Ziemas Dārzs”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 tika norādīta 
zemes platība 3,11 ha. 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk — pašvaldība) ir saņēmusi Valsts zemes dienesta 
(turpmāk — VZD) 07.04.2015. vēstule Nr. 9-01/440586-1/1 „Par zemes robežu shēmas 
saskaņošanu”, kurā VZD informē, ka pamatojoties uz atzinumu un atbilstoši 17.01.2012. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.60 „Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta 
līdzekļiem” 40.punktā noteiktajam ir sagatavojusi  nekustamā īpašuma „Ziemas Dārzs” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 robežu shēmu. 

Veicot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 robežu shēmas sagatavošanu 
VZD konstatēja, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk — kadastra 
informācijas sistēma) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 reģistrētā platība ir 
3,75 ha un kadastra informācijas sistēmas grafiskajā daļā (kadastra kartē) reģistrētā platība ir 3,83 
ha, kura neiekļaujas 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punktā noteiktajā pieļaujamā platību 
nesaistē attiecībā uz atzinumā norādīto zemes platību 3,11 ha. 

Lai precizētu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 platību, nepieciešams 
pieņemt lēmumu par platības precizēšanu atbilstoši VZD sagatavotajai robežu shēmai. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Precizēt nekustamā īpašuma „Ziemas Dārzs” ar kadastra nr. 8850 020 0214 zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8850 020 0214 platību no 3,11 ha uz 3,83 ha.  
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Lēmums nosūtāms:  

1) Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Kuldīgas birojam — Pilsētas laukums 
2, Kuldīga, LV-3300. 

2) E.B.-B. 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.82. 
23.04.2015. 

18.§ 
Par Andra Kojro atbrīvošanu no darba komisijā 

 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmā daļa 
 
Mērķis 
Izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu par personas atbrīvošanu no atsevišķu komisiju locekļa 
amatiem 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada domē saņemts Andra Kojro iesniegums, kurā viņš lūdz atbrīvot viņu no Vietējo 
iniciatīvu projektu konkursu komisijas locekļa un Medību koordinācijas komisijas locekļa 
amatiem 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Atbrīvot Andri Kojro no Vietējo iniciatīvu projektu konkursu komisijas locekļa 
amata; 

2. Atbrīvot Andri Kojro no Medību koordinācijas komisijas locekļa amata. 

Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, Andrim Kojro 

Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības 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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.83. 
23.04.2015. 

19.§ 
Par atļauju apvienot amatus 

Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9.punkts; likuma “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa, 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta 
pirmā un piektā daļa 

 
Mērķis 
Izvērtēt iespēju savienot amatus un lemt par amatu savienošanu 
 
Izvērtējums 
1.  Dundagas novada pašvaldībā 2015.gada 17.aprīlī saņemts Dundagas novada pašvaldības 
Saimnieciskā dienesta (turpmāk arī — Saimnieciskais dienests) vadītāja Andra Kojro (turpmāk arī 
— iesniedzējs) iesniegums. Iesniedzējs lūdz atļaut savienot amata pienākumus pašvaldībā un 
Nodarbinātības valsts aģentūras Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvērtēšanas komisijā. 
 Iesniedzējs ir iestādes Saimnieciskais dienests vadītājs, tātad, valsts amatpersona saskaņā 
ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 
16.punktu. 
 Iesniedzējs pastāvīgi līdz 23.04.2015. ieņēma vēl šādus amatus:  
 a) Iepirkumu komisijas loceklis; 
 b) Vietējo iniciatīvu projektu konkursu komisijas loceklis; 
 c) Medību koordinācijas komisijas loceklis. 

d) SIA „Ziemeļkurzeme” valdes loceklis 
 
 Iesniedzējs nepastāvīgi ieņem vēl šādu amatu — pašvaldības izpilddirektora pienākumu 
izpildītājs. Šādos gadījumos dome pieņem atsevišķu lēmumu, tas ir, konkrētā gadījumā lemj par 
amatu savienošanu. 
 
2. Iepazīstoties ar iesniegumu secināms, ka domei šobrīd izlemjams ir tikai jautājums par 
atļauju savienot Saimnieciskā dienesta vadītāja un Nodarbinātības valsts aģentūras Aktīvo 
nodarbinātības pasākumu izvērtēšanas komisijas locekļa amatu, jo par pārējiem amatiem dome jau 
lēmusi atsevišķi. 
 
3.  Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa 
nosaka: 
“Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta 
otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos 
speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu 
ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai 
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pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā 
atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, vai kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldība 
vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav 
uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā 
amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu 
pildīšanai.” 
 
 Iepazīstoties ar faktiskajiem apstākļiem secināms, ka iesniedzējs ieņem tikai vienu algotu 
vai citādi atlīdzinātu amatu, tas ir, Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu. 
  
4.  Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta pirmā daļa 
nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, vienlaikus ieņem citu amatu un 
šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, ir 
pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas amatā rakstveidā iesniegt šai 
amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 
 Dundagas novada pašvaldībā ir saņemts iesniedzēja lūgums atļaut Saimnieciskā dienesta 
vadītāja amatu savienot ar Nodarbinātības valsts aģentūras Aktīvo nodarbinātības pasākumu 
izvērtēšanas komisijas locekļa amatu. 
 

5. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu iestādes vadītāju 
amatā ieceļ dome. Tātad arī jautājumu par atļauju savienot Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu 
ar Nodarbinātības valsts aģentūras Aktīvo nodarbinātības pasākumu izvērtēšanas komisijas locekļa 
amatu izlemj dome. 
 

6. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās 
daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldību iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas 
amatu ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu 
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 
 Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  8.1 panta piektā 
daļa nosaka: 
“Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, 
otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir 
pienākums: 
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 
pildīšanai; 

11) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde paredzēta 
ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā; 
2) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu 
savienošanai.” 
 
 Izvērtējot iesniedzēja kā iestādes vadītāja amata pienākumus, Nodarbinātības valsts 
aģentūras Aktīvo nodarbinātības pasākumu izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumus un 
šādus ar faktisko situāciju saistītus apstākļus — A.Kojro ir iesniedzis iesniegumu par atbrīvošanu 
no SIA „Ziemeļkurzeme” valdes locekļa darba un iesniegums par atbrīvošanu no darba Vietējo 
iniciatīvu projektu konkursu komisijas locekļa amata un Medību koordinācijas komisijas locekļa 
amata (lēmums pieņemts 23.04.2015.)- dome secina, ka amatu savienošana neradīs interešu 
konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atļaut Andrim Kojro savienot Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu 
ar Nodarbinātības valsts aģentūras Aktīvo nodarbinātības pasākumu izvērtēšanas komisijas locekļa 
amatu. 
 
 
Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai; Andrim Kojro 
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.4.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.84. 
23.04.2015. 

20.§ 
Par SIA “Ziemeļkurzeme” pārvald ību 

 
Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 21.panta 8. un 27.punkts, 62.panta 11.punkts, 68.pants, 
69.panta 5.punkts. 
2. “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”  11.panta 
1.daļas 1.punkts un 2.daļa, 14.panta 1., 2. un 4.daļa, 37.pants -Atvasinātas publiskas 
personas valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība. 
3. Domes priekšsēdētāja Gunāra Laicāna sniegtā informācija par SIA “Ziemeļkuzeme” 

pārvaldības jautājumiem aprīļa finanšu komitejas sēdē. 
 
Mērķis 
Nodrošināt pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Ziemeļkurzeme” rīcībspēju. 
 
Izvērtējums 
Ar 2015.gada 1.janvāri stājies spēkā jauns likums, kas nosaka pašvaldības kapitālsabiedrību 
pārvaldību: “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”. 
Saskaņā ar šī likuma 14.panta 1.daļu: 
(1) Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu 
turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu 
turētāja pārstāvis). 

Likuma 37.pants nosaka pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļu nominēšanas kārtību: 

(1) Atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija nosaka valdes un 
padomes locekļu nominēšanas kārtību kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai publiskai personai 
kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes 
locekļus atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībā, kurā izveidota padome. Nosakot 
nominēšanas kārtību, tiek ievēroti šādi nosacījumi: 

1) nominācijas process ir atklāts; 

2) valdes un padomes locekļu kandidātus izvēlas, balstoties uz profesionalitātes un 
kompetences kritērijiem. 

(2) Par valdes vai padomes locekļa kandidātu nedrīkst izvirzīt personu: 

1) kurai nav augstākās izglītības; 

2) kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai 
noņemšanas; 

3) kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības 
veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību; 
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4) kuru tiesa atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku. 

(3) Šā panta pirmajā daļā minētā kārtība ir saistoša atvasinātas publiskas personas 
kapitāla daļu turētāja pārstāvim, izvēloties kandidātu vakantam kapitālsabiedrības valdes 
vai padomes locekļa amatam, un atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrības padomei 
(ja tāda ir izveidota), izvēloties kandidātu vakantam kapitālsabiedrības valdes locekļa 
amatam. 

(4) Šā panta nosacījumi, izņemot otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja: 

1) atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai padome pēc valdes vai 
padomes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu uz 
nākamo pilnvaru termiņu; 

2) valdes vai padomes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu 
kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā atvasinātas publiskas personas 
kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai padome (ja tāda ir izveidota) par valdes vai padomes 
locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes vai padomes locekļa kandidātam 
nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem. 

(5) Šā panta ceturtās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā ievēlētā persona amata pienākumus 
pilda līdz brīdim, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā atvasinātas publiskas 
personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai valsts kapitālsabiedrības padome amatā ievēlē 
viņu vai citu kandidātu. 
Savukārt likumā “Par pašvaldībām” 68.pantā noteikts, ka izpilddirektors pašvaldības 
nolikumā noteiktā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. 
Lai novērstu radušos situāciju ar pašvaldības uzņēmuma SIA “Ziemeļkurzeme” rīcībspēju, 
valdes locekļa kandidāta statusā uz laiku ir saprātīgāk iecelt vienu no patreizējiem 
uzņēmuma izpildstruktūras vadošiem darbiniekiem: Andreju Bāliņu vai Lindu Reimartusi, jo 
abiem ir augstākās izglītības, labi pārzina konkrētā pašvaldības uzņēmuma darbību un 
abiem ir spēkā esoši darba līgumi uzņēmumā. 

 
Tie ierosināt uz laiku iecelt vienu vai divus valdes locekļa amata kandidātus no esošajiem SIA 
„Ziemeļkurzeme” administrācijas darbiniekiem. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Dundagas novada domes priekšsēdētājam, kā SIA “Ziemeļkurzeme” kapitāldaļu 

turētājam nodrošināt SIA "Ziemeļkurzemes” rīcībspēju un valdes locekļa nominēšanu 
saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības 
likuma” 37.punktā noteiktiem kritērijiem. 

2. Lai nodrošinātu SIA “Ziemeļkurzeme” rīcībspēju, rekomendē domes priekšsēdētājam 
par valdes locekļa kandidātu izraudzīt vienu no patreizējiem SIA “Ziemeļkurzeme” 
izpildinstitūcijas vadošiem darbiniekiem. 

3. Sagatavot kārtību, kādā nominēt kandidātus valdes locekļu amatiem 
kapitālsabiedrībā līdz 01.08.2015. (likumā noteikts ne vēlāk kā līdz 01.09.2015.). 
Atbildīgais domes izpilddirektors. Skatīt Attīstības un plānošanas komitejas sēdē 
augustā. 

4. Sagatavot pašvaldības kapitālsabiedrību dzīvotspējas izvērtējumu un noorganizēt 
diskusiju pašvaldības vadības līmenī par funkcionāli līdzvērtīgo uzņēmumu 
reorganizāciju vai darbības optimizāciju. Atbildīgais — domes izpilddirektors. 
Termiņš — 01.07.2015. Skatīt Attīstības un plānošanas komitejas sēdē jūlijā. 
 

Lēmums nosūtāms: SIA “Ziemeļkurzeme” 
Lēmums nododams izpildei: Domes priekšsēdētājam 

 
 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 


