
 
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.15. 

2018.gada 26. oktobrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta: plkst. 10.00 

Sēdē piedalās 7 deputāti: Aldis Felts, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Regīna 

Rūmniece, Tamāra Kaudze, Madars Burnevics 

Nepiedalās: Vilnis Skuja, Andra Grīvāne – iemesli nav paziņoti 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Janita Valtere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs 

Lauris Laicāns, juriskonsults Jānis Langzams, finansiste Inga Ralle; 

Pieaicināti: Sociālā dienesta vadītājas amata pretendente Astra Langzama 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm. 

2. Par nekustamā īpašuma „Jūras Pērles” 1. daļas nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

3. Par automašīnas Nissan Pickup izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma „Saules iela 11” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu. 

5. Par papildus finansējumu Dundagas vidusskolas ķīmijas kabineta un skolēnu garderobes 

piespiedu vēdināšanas projekta izstrādei. 

6. Par finansējumu  Valsts svētkos apbalvošanai izvirzīto novada iedzīvotāju dāvanu 

iegādei. 

7. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes 

kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu 

attīstība” īstenošanai. 

8. Par struktūrvienības izveidošanu Kolkas pagasta pārvaldē. 

9. Par struktūrvienības “Lībiešu saieta nams” budžetu 2018. gadam. 

10. Par grozījumiem 2018.gada budžetā. 

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

noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”. 

12. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

14. Par nekustamā īpašuma „Upesgrāvji” sadalīšanu. 

15. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu (Brīvības iela 1, Brīvības 3). 

16. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu. 
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17. Par  Dundagas Mākslas un mūzikas skolas interešu izglītības programmas saskaņošanu. 

18. Izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšana. 

19. Par dzīvokļu jautājumiem. 

20. Par atbrīvošanu no darba Sporta komisijā. 

Dažādi jautājumi 

 

Papildus izsludinātajai darba kārtībai tiek ierosināts iekļaut darba kārtībā 21.jautājumu “Par 

iecelšanu Dundagas novada Sociālā dienesta vadītājas amatā” 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Iekļaut darba kārtībā  

21.jautājumu Par iecelšanu Dundagas novada Sociālā dienesta vadītājas amatā 

 

 

1. 

Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm 

 

Pašvaldības izpilddirektore Janita Valtere informē par domes pieņemto lēmumu izpildi - par 

dzīvokļu atsavināšanu Skolotāju māja 2, Mazirbē, par izsludinātajām izsolēm uz pašvaldības 

nekustamajiem īpašumiem, par signalizācijas ierīkošanu Mazirbes skolā, par pils katlumājas 

apkuri, par telpu pārbūvi Pils ielā 5-1, par teritorijas plānojumu tiks lūgts viedoklis VARAM 

un tad tiks turpināts darbs teritorijas plānojuma 4.redakcijas pilnveidošanai; par Interešu 

izglītības finansējuma sadales kārtību un komisijas darbību. 

 

Deputātu jautājumi: Par Ētikas komisijas izveidošanu; par projektu vadītāja vakanci; par 

būvinspektora vakanci; par īpašumu Saules iela 16; par automašīnas iepirkumu Kolkas 

pagasta pārvaldei; par 2019.gada budžeta plānošanas uzsākšanu; par izpilddirektores 

atbilstību ieņemamajam amatam. 

 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma „Jūras Pērles” 1. daļas nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 25.08.2016. lēmums nr. 178 „Par nekustamā 

īpašuma „Jūras Pērles” iznomāšanu”. 

2. Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 07.09.2018. noteikumu 

„Nekustamā īpašuma „Jūras Pērles” 1. daļas nomas tiesību izsole” 13.3. apakšpunkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jūras Pērles” 1. daļas nomas tiesību izsoles rezultātus. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumu nr. 178 „Par nekustamā 

īpašuma „Jūras Pērles” iznomāšanu” lemts iznomāt nekustamā īpašuma „Jūras Pērles”, kadastra 

numurs 8862 007 0187, 1. daļu. 
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Nekustamā īpašuma „Jūras Pērles izsoles” 1. daļas nomas tiesību izsole notika 12.10.2018. 

Rakstisku pieteikumu bija iesniedzis viens pretendents – IK „Jūrmalnieki AI”, reģistrācijas 

numurs 41201005562, piedāvājot 50,00 € nomas maksu mēnesī – 4,25 €/mēnesī par zemes 

vienības daļu un 45,75  €/mēnesī par būvju kompleksu. 

Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 07.09.2018. noteikumu „Nekustamā 

īpašuma „Jūras Pērles” 1.daļas nomas tiesību izsole” 13.3. apakšpunkts nosaka, ka izsoles 

rezultātus apstiprina dome. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.232: 

Par nekustamā īpašuma „Jūras Pērles”, kadastra numurs 8862 007 0187, 1. daļas nomas 

tiesību ieguvēju apstiprināt IK „Jūrmalnieki AI”, reģistrācijas numurs 41201005562 par 50,00 € 

nomas maksu mēnesī – 4,25 €/mēnesī par zemes vienības daļu un 45,75  €/mēnesī par būvju 

kompleksu 

 

Lēmums nododams izpildei:  Zemes lietu speciālistei. 

 

 

3.  

Par automašīnas Nissan Pickup izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

Dundagas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas NISSAN PICKUP izsoles 

noteikumu 19., 35. un 41. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt automašīnas NISSAN PICKUP izsoles rezultātus. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kustamās mantas – automašīnas 

NISSAN PICKUP, šasijas numurs JN1CPUD22U0201202, (turpmāk – automašīna) izsole notika 

2018. gada 12. oktobrī. Uz izsoli bija pieteicies viens pretendents – SIA „Mežogles”, 

reģistrācijas numurs 44103028077 (turpmāk – SIA „Mežogles”). Automašīnas nosacītā cena bija 

5800,00 €, izsoles solis – 50,00 €.  

Saskaņā ar „Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas NISSAN PICKUP izsoles 

noteikumu” (turpmāk – izsoles noteikumi) 19. punktu, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles 

dalībnieks, automašīnu pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākuma 

cenu, kas ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli. SIA „Mežogles” automašīnu nosolīja par 

5850,00 €. 

Izsoles noteikumu 35. un 41. punkts paredz, ka izsoles rezultātus apstiprina pašvaldības 

dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visas automašīnas pirkuma summas samaksāšanas. SIA 

„Mežogles” automašīnas pirkuma summu samaksāja 2018. gada 16. oktobrī. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.233: 

Apstiprināt SIA „Mežogles”, reģistrācijas numurs 44103028077, par automašīnas NISSAN 

PICKUP, šasijas numurs JN1CPUD22U0201202, ieguvēju par nosolīto cenu 5850,00 €. 

 

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

Par nekustamā īpašuma „Saules iela 11” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 25.05.2018. lēmums nr. 117 „Par nekustamā īpašuma 

„Saules iela 11” atsavināšanu”. 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otrā daļa, 4. panta pirmā daļa, 

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

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

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

2. punkts. 

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

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

 

Mērķis 

Atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. 

 

Izvērtējums 

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

„Saules iela 11” ar kadastra numuru 8850 020 0540, kas sastāv no 0,4408 ha lielas neapbūvētas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0535 (turpmāk arī nekustamais īpašums 

„Saules iela 11”), kas atrodas Dundagas ciemā. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas 

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai 

atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Savukārt 3. panta otrā 

daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

Ar Pašvaldības domes 25.05.2018. lēmumu nr. 117 „Par nekustamā īpašuma „Saules iela 11” 

atsavināšanu” lemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamajam īpašumam „Saules iela 11”. 

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

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

par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai 

paredzētā atsavinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās 

atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa 

nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu 

apstiprina institūcija (amatpersona), kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā 

paša panta sestā daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai 

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

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

apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju veic dome. 

Ar 26.04.2012. domes apstiprināto „Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

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

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

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

atsavināšanu un iznomāšanu. 

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

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

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

cenu. Atsavināmā nekustamā īpašuma „Saules iela 11” nosacītā cena ir 4250,00 €. To veido: 
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1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Latio”, reģistrācijas nr. 41703000843, 

03.07.2018. sagatavotā atzinuma par nekustamā īpašuma „Saules iela 11” tirgus vērtību – 

tā noteiktā tirgus vērtība ir 4100,00 €; 

2) novērtēšanas izmaksām – 150,00 €. 

3) zemes ierīcības projekta, kadastrālās uzmērīšanas, robežu, situācijas un apgrūtinājuma 

plānu izgatavošanas izmaksas – 479,47 €. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.234.: 

1. Atsavināt mutiskā izsolē nekustamo īpašumu „Saules iela 11” ar kadastra numuru 

8850 020 0540 par nosacīto cenu 4800,00 €. 

2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai. 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

5. 

Par papildus finansējumu Dundagas vidusskolas ķīmijas kabineta un skolēnu garderobes 

piespiedu vēdināšanas projekta izstrādei 
A.Felts 

Pamats 

1. Veselības inspekcijas vadošās inspicējošās personas Marutas Doniņas sastādīts Kontroles 

akts Nr00127618, sastādīts 2018.g.23.februārī (…nav ierīkota mehāniskā pieplūdes un 

vilkmes ventilācija).  

2. Tehniskā personāla sūdzības par neatbilstošiem darba apstākļiem. 

3. Ministru kabineta noteikumi Nr.331  Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 

"Publiskas būves" no 30.06.2015 

4. Ministru kabineta noteikumi Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno 

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, 

arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” no 27.12.2002 

 

Mērķis 

1.Ierīkot noteikumiem atbilstošu gaisa apmaiņas sistēmu ar piespiedu vēdināšanu ķīmijas 

kabinetā un skolēnu garderobē. 

2.Uzlabot darba apstākļus skolēniem ķīmijas kabinetā, speciālajam pedagogam (virs ķīmijas 

kabineta) un garderobistei garderobē. 

 

Izvērtējums 

     Lielākā daļa Veselības inspekcijas 2017.gada pārbaudē konstatēto pārkāpumu tika novērsti 

gada laikā (siltā ūdens nodrošināšana visās izlietnēs u.c.), taču mehāniskā gaisa apmaiņa tika 

saprasta kā sliktā gaisa aizvadīšana no kabineta – tam kalpoja vilkmes ventilatori 3 dažādās 

vietās. Taču atkārtotajā pārbaudē pēc gada kontrolētāja uzsvēra, ka ar gaisa aizvadīšanu 

nepietiek, vajag arī pieplūdi nodrošināt. 

     Problēmas ar nepietiekamu ventilāciju jau vairākus gadus pastāv arī skolēnu garderobē. Lai 

arī garderobe ir aprīkota ar ventilācijas lūku griestos (pašplūsmas) un 2 radiatoriem zem logiem, 

gaisa apmaiņa ir nepietiekama, jo logi nav atverami. Mitrajās rudens, ziemas un pavasara sezonās 

skolēnu virsdrēbes neizžūst, bet sienas pastiprināti pelē. Cenšoties uzlabot gaisa apmaiņu, 

garderobiste tur vaļā ieejas durvis, taču tikko tiek atvērts logs drēbju izsniegšanai, garderobiste 

nonāk caurvējā. 
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     Šā gada 5.oktobrī minētās telpas tika apsekotas ar SANMEISTARS speciālistu Māri 

Jurševski. Garderobē tika secināts, ka gaisa plūsma, atverot durvis, iet pretējā virzienā, kas arī ir 

caurvēja rašanās iemesls. Savukārt ķīmijas kabinetā veiktais remonts ar Eiropas līdzfinansējumu, 

kas ietvēra arī gaisa cirkulācijas izbūvi, ir izdarīts aplam, jo gaiss no klases un arī no 

eksperimentu veikšanas kabīnes ieplūst kopējā ventilācijas lūkā, nevis tiek izvadīts laukā, kas ir 

izdarīts blakus esošajā laboratorijas telpā. Rezultātā visi ķīmijas izgarojumi pa taisno caur 

ventilācijas lūku ieplūda stāvu augstāk esošajā telpā, kādēļ šī lūka tika aiztaisīta ciet. Šobrīd šajā 

telpā strādā no Mazirbes atnākusī speciālā pedagoģe Skaidrīte Krastiņa. 

 

Lai varētu sastādīt tāmi ieplānoto darbu veikšanai, nepieciešams izstrādāt projektu, kura 

izmaksas sastāda 363,- EUR (300 EUR+PVN). 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.235: 

1.Piešķirt finansējumu EUR 363,- projekta izstrādei piespiedu ventilācijas izbūvei skolas 

ķīmijas kabinetā un skolēnu garderobē. 

2.Finansējumu ņemt no vidusskolas budžetā ieplānotajiem līdzekļiem no izdevumu koda 

2231. 
 

Lēmums nododams izpildei: vidusskolai, grāmatvedībai, finansistam 

 

 

6. 

Par finansējumu  Valsts svētkos apbalvošanai izvirzīto  

novada iedzīvotāju dāvanu iegādei 

A.Felts, M.Napskis 

Pamats 

Dundagas Kultūras centra kultūras darba organizatores Smaidas Šnikvaldes iesniegums. 

 

Mērķis 

        Valsts svētku pasākumā 17. novembrī, apbalvošanai izvirzītajiem iedzīvotājiem, 

        kā dāvanu  pasniegt  latviešu tautiskos cimdus. 

Izvērtējums 

          Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs un Latvijas Kultūras centrs 

izsludinājuši akciju –Svinam Latvijas simtgadi rakstainos cimdos! 

          Cimdi jau izsenis ir Latvijas cilvēku vizītkarte, jo cimdu rakstos ieadītas senās rakstu 

zīmes un Latvijas dabas krāsas.  

            Latviešu cimdi ir pārlaicīga vērtība – tie pastarpināti stāsta par Latvijas vēsturi, jo bijuši 

nepieciešami gan strēlnieku kaujās, gan tālajā Sibīrijā, gan tepat Latvijā, ikdienas darbus darot.          

Akcijas aicinājums ir valsts 100. dzimšanas dienā sasildi sevi un Latviju! 

          Kultūras pils ierosina pasniegt tautiskos cimdus kā dāvanu valsts svētkos apbalvošanai 

izvirzītajiem novada iedzīvotājiem. 

 

Priekšlikums Kultūras pilij kopā ar Apbalvošanas komisiju pārskatīt Apbalvošanas nolikumu un 

iestrādāt tajā apbalvošanas veidu (piemiņas dāvanu).       

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.236: 

1. Piešķirt 270,00 Eur  tautisko cimdu iegādei . 
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2. Piešķirto finansējumu iekļaut Kultūras pils budžetā. 

3. EUR 270,00 piešķirt no plānotā naudas atlikuma gada beigās 

 

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

 

 

7. 

Par aizņēmumu Valsts kasē projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā 

un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība” 

īstenošanai 

A.Felts 

Pamats 

1. Centrālā finanšu aģentūra kā sadarbības iestāde un Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde 

“Ventspils muzejs” pamatojoties uz MK 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā  virziena “Vides 

aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 

saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi.  

2. Noslēgtā Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 

5.5.1.0/17/I/003 

3. MK noteikumi Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.  

4. Mērķis 

5. Projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 

saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība” īstenošana 

 

Izvērtējums  

Projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003  “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 

saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība” realizācijai ir noslēgti līgumi: 

1. Iepirkuma līgums par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu ar SIA “Alberto 

Mēbeles”, iepirkuma identifikācijas Nr.DNP2018/26 , līguma summa EUR 14 092,57. 

2. Iepirkuma līgums par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu ar SIA “FL BIROJS”, iepirkuma 

identifikācijas Nr.DNP2018/31 , līguma summa EUR 8 792,68. 

3. Veikta cenu aptauja, noslēgts līgums par gleznu piekāršanas sistēmu piegādi un 

uzstādīšanu ar SIA “Viss & BD”, cenu aptauja veikta 13.09.2018, līguma summa EUR 

876,44. 

4. Veikta cenu aptauja, noslēgts līgums par Lībiešu saieta nama aprīkojuma – aizkaru un 

žalūziju piegādi un uzstādīšanu ar SIA “Lite”, cenu aptauja veikta 13.09.2018, līguma 

summa EUR 1 932,82. 

5. Veikta cenu aptauja, noslēgts līgums par Lībiešu saieta nama aprīkojuma – saimniecības 

preču piegāde ar SIA  “Dundagas ABC”, cenu aptauja veikta 14.09.2018 , līguma summa 

EUR 1 411,24. 

6. Veikta cenu aptauja, noslēgts līgums par Lībiešu saieta nama aprīkojuma – elektropreču 

piegāde ar SIA  “Dundagas ABC”, cenu aptauja veikta 13.09.2018 , līguma summa EUR 

1 944,70. 

7. Veikta cenu aptauja, noslēgts līgums par Lībiešu saieta nama aprīkojuma – virtuves 

piederumu  piegāde ar SIA  “Dundagas ABC”, cenu aptauja veikta 14.09.2018 , līguma 

summa EUR 1 122,64. 

 

Lai nodrošinātu projekta īstenošanu nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Projekta 

īstenošanas termiņš līdz 30.03.2020. 

1.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs – EUR 30 173,09; 
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1.2. Aizņēmuma mērķis – Projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un 

dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība” īstenošana 

1.3. Aizdevējs - Valsts kase 

1.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – novembris, 2018.gads 

1.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 3 gadi; 

1.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums - jūlijs, 2019.gads 

1.7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Dundagas novada pašvaldība garantē ar savu budžetu 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.237: 

Uzdod Dundagas novada domes priekšsēdētājam domes vārdā ņemt aizņēmumu un  

slēgt vidēja termiņa aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs – EUR 30 173,09 

1.2. Aizņēmuma mērķis – Projekta Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un 

dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība” īstenošana 

1.3. Aizdevējs - Valsts kase 

1.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – novembris, 2018.gads 

1.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 3 gadi; 

1.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums - jūlijs, 2019.gads 

1.7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Dundagas novada pašvaldība garantē ar savu budžetu 
 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas finansistei 

Ingai Rallei 

 

8.  

Par struktūrvienības izveidošanu Kolkas pagasta pārvaldē 

A.Felts 

Pamatojums 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 10.panta desmitā daļa; Kolkas pagasta pārvaldes nolikuma 4.10 un 7. punkts; Kolkas 

lībiešu saieta nama darbības stratēģija 2019.-2024. gadam 

 

Mērķis 

Pilnveidot pašvaldības institucionālo struktūru 

 

Izvērtējums 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka dome var 

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

reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un 

nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus. 

 

2. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi 

organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja 

nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas 

pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai 

ārpakalpojuma izmantošanu. 

 

3. Kolkas pagasta pārvaldes nolikuma (apstiprināts ar Dundagas novada domes sēdes 

23.02.2017. lēmumu Nr. 55) 7. punkts nosaka, ka Kolkas pagasta pārvaldei ir iestādes vadītāja 

noteiktas un domes saskaņotas (tajā skaitā, nosakot pašvaldības nolikumā) struktūrvienības. 
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4. Lai nodrošinātu Kolkas lībiešu saieta nama darbības stratēģijā 2019.-2024. gadam 

(apstiprināta ar Dundagas novada domes sēdes 23.03.2017 lēmumu Nr.23) noteikto uzdevumu 

realizāciju un ņemot vērā patreizējo pašvaldības struktūru, ir lietderīgi izveidot iestādes “Kolkas 

pagasta pārvalde” struktūrvienību “Lībiešu saieta nams”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.238: 

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

struktūrvienības “Lībiešu saieta nams” izveidošanu; 

2. Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības 22.12.2010. saistošajos noteikumos 

Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”, izsakot 5.15 punktu sekojošā redakcijā: 

“5.15. Kolkas pagasta pārvalde ar struktūrvienībām: 

5.15.1. Tautas nams; 

5.15.2. Saimnieciskā daļa; 

5.15.3. Lībiešu saieta nams” 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam A.Pinkenam 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai 

 

 

9. 

Par struktūrvienības “Lībiešu saieta nams” budžetu 2018. gadam 

A.Felts 

Pamatojums 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2) punkts; Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 17. panta (2) daļas 5) punkts; Kolkas pagasta pārvaldes nolikuma 4.10 punkts; Kolkas 

lībiešu saieta nama darbības stratēģija 2019.-2024. gadam, Likums par budžetu un finanšu 

vadību. 

 

Mērķis 

Nodrošināt pašvaldības institūcijas funkciju izpildi. 

 

Izvērtējums 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka dome var 

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

pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un 

gada publisko pārskatu. 

 

2. Kolkas pagasta pārvaldes nolikuma (apstiprināts ar Dundagas novada domes sēdes 

23.02.2017. lēmumu Nr. 55) 4.10. punkts nosaka, ka Kolkas pagasta pārvalde organizē likuma 

Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 5. un 6. punktā noteikto funkciju īstenoānu Kolkas 

pagasta teritorijā. 

 

3. Lai nodrošinātu Kolkas lībiešu saieta nama darbības stratēģijā 2019.-2024. gadam 

(apstiprināta ar Dundagas novada domes sēdes 23.03.2017 lēmumu Nr.23) noteikto uzdevumu 

realizāciju un ņemot vērā patreizējo pašvaldības struktūru, ir lietderīgi izveidot iestādes “Kolkas 

pagasta pārvalde” struktūrvienību “Lībiešu saieta nams”, vienlaikus nodrošinot tās funkciju 

izpildei atbilstošu finansējumu. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.239: 

Apstiprināt Kolkas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Lībiešu saieta nams” 2018. gada budžeta 

projekta izdevumu tāmi 2526.00 € apmērā. 

Finansējumu piešķirt no plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada beigās 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam A.Pinkenam 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai 

 

 

10. 

Par grozījumiem 2018.gada budžetā 

A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus “Par Dundagas novada pašvaldības 

2018.gada budžeta grozījumiem”. 

 

Izvērtējums  

Dundagas novada 26.10.2018. pašvaldības saistošie noteikumi “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem” tabulas veidā, pielikumā, atbilstoši Ministru 

Kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta 

ieņēmumus EUR 4 551 932,00  izdevumus EUR 5 220 495,00 un finansēšanas plānu EUR  677 

864,00 apmērā. 

 

Budžeta ieņēmumu daļa palielināta par ieņēmumiem no: 

1. Valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – EUR 220 332,00 (Dundagas 

vidusskolai – EUR 165 756,00, Kolkas pamatskola – EUR 18 752,00, 5-6 gadīgo bērnu 

apmācībai PII “Kurzemīte” – EUR 23 400,00, Kolkas pamatskolai – EUR 3 776,00, 

interešu izglītības programmu nodrošināšanai – Dundagas vidusskolai – EUR 6 443,04; 

Kolkas pamatskolai – EUR 1 042,00, Dundagas Mākslas un mūzikas skolai – EUR 1 

162,96). 

2. Valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām- EUR 

33 690,00 

3. Saskaņā ar vienošanās Nr.CVK/2018-56, finansējums 2018.gada Saeimas vēlēšanu 

nodrošināšanai – EUR 11 389,00 

4. Dziesmu un deju svētku nodrošināšanai EUR 3476,00 

5. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

– EUR 690,00 

 

Ar jauniem pasākumiem saistīto izdevumu pamatojums  

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā SIA “Ziemeļkurzeme” 140 000 EUR apmērā, t.sk., projekta 

Nr.5.3.1.0/17/I/028 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta” īstenošanai 

140000 EUR.  
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 Informācija par izmaiņām aizņēmumos un aizņēmumu atmaksās  

Aizņēmumu summa palielināta par Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomes izsniegtajām atļaujām 140000 EUR apmērā.  

Budžeta grozījumu rezultātā ieņēmumu daļa palielinājusies par EUR 269 577.00. Pamatojoties 

uz Dundagas novada domes lēmumiem, izdevumu daļā veikti grozījumi un budžeta izdevumi 

palielināti kopsummā par EUR 274 843,00 (skatīt zemāk esošās tabulas): 

     

\Budžeta veids\ Pamatbudžets 

\\ KOPSAVILKUMS 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju kodi 

      

Apstiprināts 

2018.gadam 

Grozījumi  

(+/-) 

Precizētais 

2018.gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   4282355,00 269577,00 4551932,00 

1 2 3 4 5 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1936967,00 0,00 1936967,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 244415,00 0,00 244415,00 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 239,00 0,00 239,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 6260,00 0,00 6260,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 1985,00 0,00 1985,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1300,00 0,00 1300,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 79449,00 0,00 79449,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1734235,00 224887,00 1959122,00 

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 1734235,00 224887,00 1959122,00 

 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim     18.6.2.0. 684164,00 268887,00 953051,00 

 Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem proje     18.6.3.0. 107392,00 -44000,00 63392,00 

Pašvaldību budžetā saņemtādotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda     18.6.4.0. 909374,00 0,00 909374,00 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti     18.6.9.0. 33305,00 0,00 33305,00 

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0. 55546,00 44000,00 99546,00 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām   19.2.0.0. 55546,00 44000,00 99546,00 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 21.0.0.0. 221959,00 690,00 222649,00 

Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu 

palīdzības   21.1.0.0. 0,00 16226,00 16226,00 

 Eiropas Savienības līdzfinansējums Kohēzijas 

un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu 

īstenošanai     21.1.5.0. 0,00 16226,00 16226,00 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 159943,00 690,00 160633,00 

Ieņēmumi par telpu nomu       21.3.8.1. 26183,00 690,00 26873,00 
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Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta 

iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi   21.4.0.0. 62016,00 -16226,00 45790,00 

     II IZDEVUMI - kopā   4945652,00 274843,00 5220495,00 

1 2 3 4 5 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Vispārējie valdības dienesti 01.000 504306,00 11389,00 515695,00 

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 75493,00 0,00 75493,00 

Ekonomiskā darbība 04.000 146462,00 0,00 146462,00 

Vides aizsardzība 05.000 925154,00 0,00 925154,00 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 229431,00 -989,00 228442,00 

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 949233,00 7375,00 956608,00 

Izglītība 09.000 1840532,00 257068,00 2097600,00 

Sociālā aizsardzība 10.000 275041,00 0,00 275041,00 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

Atlīdzība 1000 2615347,00 266095,00 2881442,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1260865,00 -33080,00 1227785,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 54610,00 0,00 54610,00 

Procentu izdevumi 4000 1722,00 0,00 1722,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 694486,00 41543,00 736029,00 

Sociālie pabalsti 6000 225988,00 -52,00 225936,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 92634,00 337,00 92971,00 

     III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)   -663297,00 -5266,00 -668563,00 

     IV FINANSĒŠANA - kopā   

 

0 668563,0 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma 

izmaiņas) F20010000 

 

0,00 382296,00 

Aizņēmumi F40020000 309477,00 140000,00 449477,00 

Saņemtie aizņēmumi   F40020010 453731,00 140000,00 593731,00 

Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi     F40320010 453731,00 140000,00 593731,00 

Saņemto aizņēmumu atmaksa   F40020020 -144254,00 0,00 -144254,00 

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu 

kapitālā F50010000 -23210,00 -140000,00 -163210,00 
 

 

 

Paskaidrojuma raksts 2018. gada apstiprinātajām ieņēmumu un izdevumu tāmēm 
 

Budžeta 

kods 

  
Pamatojums 

EUR 

  269577,00 Ieņēmumi 

18.6.2.0. 19794,00   Kolkas pamatsk.pedag.mērķdotācija 0021 

18.6.2.0. 3776,00   PII Rūķītis, pedag. mērķdotācija 0041 

18.6.2.0. 23400,00   PII Kurzemīte, pedag.mērķdotācija 0121 

18.6.2.0. 11389,00   Vēlēšanu nodrošināšana 015 
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18.6.2.0. 172199,00   Dundagas vidusskola (pedagogi) 032 

18.6.2.0. 3476,00   Dziesmu un deju svētki 033 

18.6.2.0. 34853,00   Mākslas un mūzikas skola pedag.mērķdotācija 0431 

21.3.8.1. 690,00   Brīvā laika pavadīšanas centrs 113 

18.6.3.0. -44000,00 

  Pr.-Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 

saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība. Nr. 410 

19.2.0.0. 44000,00 Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 

21.1.5.0. 16226,00 

Eiropas Savienības līdzfinansējums Kohēzijas un Eiropas Savienības 

struktūrfondu projektu īstenošanai 

21.4.9.9. -16226,00 Pārējie iepriekšneklasificētie pašu ieņēmumi 

  274843,00 Izdevumi 

  19794,00   Kolkas pamatsk.pedag.mērķdotācija 0021 

  3776,00   PII Rūķītis, pedag. mērķdotācija 0041 

  23400,00   PII Kurzemīte, pedag.mērķdotācija 0121 

  2004,00   PII Kurzemīte, pedag.pašvaldības finansējums 0122 

  11389,00   Vēlēšanu nodrošināšana 015 

  -4637,00   Socialais dienests 020 

  4637,00   Pansija Jaundundaga 023 

  -700,00   Dundagas vidusskola (tehniskie darbinieki) 031 

  172199,00   Dundagas vidusskola (pedagogi) 032 

  3412,00   Dziesmu un deju svētki 033 

  34853,00   Mākslas un mūzikas skola pedag.mērķdotācija 0431 

  690,00   Brīvā laika pavadīšanas centrs 113 

 1500,0 Pr.- ERASMUS+ Nr.2018-1-PL01-KA229-050970_1  422 

 2526,00 Lībiešu saieta nams 368 

 

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par budžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2018. EUR 

391 597,00, datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 

budžeta finansēšanas klasifikācijai un informāciju par visām pašvaldības saistībām un 

sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 

parāda uzskaites klasifikācijai. 

2018.gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. plānots EUR 9301,00 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.240: 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2018.gada 26.oktobra saistošos noteikumus Nr.8 “Par 

Dundagas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem”.  

 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 

 

 

11. 

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

Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

Ziņo J.Langzams; A.Felts 

Pamats 

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

2. Dundagas novada domes 26.10.2018. lēmums Nr.    “Par struktūrvienības izveidošanu 

Kolkas pagasta pārvaldē” 
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Mērķis 

Nodrošināt aktuālo informāciju Dundagas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

 

Izvērtējums 

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

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

pašvaldības nolikumu. Savukārt 24.panta otrās daļas 2.punktā norādīts, ka pašvaldības nolikumā 

nosaka pašvaldības administrācijas struktūru. 

     2018.gada 26.oktobrī Dundagas novada domē pieņemts lēmums Nr.234   “Par 

struktūrvienības izveidošanu Kolkas pagasta pārvaldē”, kurā dome nolemj saskaņot Dundagas 

novada pašvaldības iestādes “Kolkas pagasta pārvalde” struktūrvienības “Lībiešu saieta nams” 

izveidošanu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.241: 

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

„Dundagas novada pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:  papildināt 5.15.punktu ar 5.15.3. 

apakšpunktu šādā redakcijā:  

“Lībiešu saieta nams” (grozījuma projekts pievienots pielikumā) 

 

Lēmums nosūtāms: Pašvaldības centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada Pašvaldības centrālajai administrācijai 

 

 

12.  

Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts, M.Napskis 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 2018.gada 19.septembra iesniegums. 

2. (Vārds, uzvārds) izdotās pilnvaras, kas reģistrēta Dundagas novada bāriņtiesā 2016.gada 

12.decembrī  aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.300, 301, 302, neapliecināta kopija.  

3. Dundagas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmums Nr.314 „Par lauku apvidus zemes 

piederību, piekritību pašvaldībai vai tās izmantošanu zemes reformas pabeigšanai”. 

4. Talsu rajona lauksaimniecības SIA “Dundaga” un (Vārds, uzvārds) 1993.gada 14.maija 

vienošanās par “Kalnozoli dz.1”, apliecināta kopija. 

5. Talsu rajona lauksaimniecības SIA “Dundaga” un (Vārds, uzvārds) 1993. gada 9.novembra 

vienošanās par “Kalnozoli dz.2” neapliecināta kopija. 

6. Talsu rajona lauksaimniecības SIA “Dundaga” un (Vārds, uzvārds) 1993.gada 9.jūlija 

vienošanās par “Kalnozoli dz.3” apliecināta kopija. 

7. Talsu rajona lauksaimniecības SIA “Dundaga” un (Vārds, uzvārds) 1993. gada 14.maija 

vienošanās par “Kalnozoli dz.4” apliecināta kopija. 

8. Dundagas pagasta zemes komisijas 1996.gada 29.oktobra lēmums Nr.11 “Par zemes 

piešķiršanu lietošanā”. 

9. Latvijas Nacionālā arhīva Ventspils zonālā valsts arhīva 01.02.2018. rēķins Nr.166/21. 

10. Latvijas Nacionālais arhīvs 24.01.2017. rēķins Nr.5-0135. 

11. Valsts zemes dienesta 16.01.2017. rēķins Nr.P-17-01677. 

12. Valsts zemes dienesta 27.042017. rēķins Nr.G-17-11899. 

13. Dundagas novada pašvaldības 06.07.2017. maksājuma kvīts Nr.02524.  
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14. Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmā un ceturtā 

daļa un 84.panta pirmā daļa. 

15. Likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17. un 24.punkts. 

 

Mērķis 

Pašvaldības zemes gabala nodošana īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašniekam, slēdzot 

vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības saskaņā ar likuma “Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”  (turpmāk – Privatizācijas likums) 84.panta pirmo 

daļu.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) īpašumā Laukmuižā, 

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

Nr.8850 025 0041 (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums “Kalnozoli”), kurš sastāv no 0,2561 

ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0056 (turpmāk tekstā – 

zemes vienība Nr.1) un 0,4256 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmēju 8850 025 

0041 (turpmāk tekstā – zemes vienība Nr.2). 

Laukmuižā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atrodas būvju īpašums “Kalnozoli” ar 

kadastra Nr.8850 525 0003 (turpmāk tekstā – būvju īpašums “Kalnozoli”), kura sastāvā ir 

reģistrēta būve ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 001 (turpmāk tekstā – daudzdzīvokļu 

māja “Kalnozoli”), kuras īpašnieki, saskaņā ar Dundagas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma 

Nr.100000577822 ir persona (Vārds, uzvārds)  – ½ domājamās daļas, (Vārds, uzvārds), personas 

kods xxxxx – ¼ domājamas daļas un (Vārds, uzvārds)  personas kods xxxxx (turpmāk tekstā arī 

persona (Vārds, uzvārds)) – ½ domājamās daļas. Zemes vienība Nr.2 ir fiziski saistīta ar 

daudzdzīvokļu māju “Kalnozoli”. 

Pašvaldībā saņemts būvju īpašuma “Kalnozoli” īpašnieku pilnvarotās personas (Vārds, 

uzvārds), personas kods xxxxx (turpmāk tekstā arī persona (Vārds, uzvārds)) 2018.gada 

19.septembra iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā 19.09.2018. ar Nr.DD-3-26.1/18/858), kurā lūgts 

Pašvaldībai slēgt vienošanos par zemes domājamo daļas zem daudzdzīvokļu mājas “Kalnozoli” 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības.  

Iepazinusies ar iesniegumu un ar lietu saistītiem dokumentiem Pašvaldība konstatē un 

secina:  

Saskaņā ar Dundagas pagasta zemes komisijas 1996.gada 29.oktobra lēmumu Nr.11 “Par 

zemes piešķiršanu lietošanā”, nekustamā īpašuma „Kalnozoli” zemes vienība Nr.1 un Nr.2 

piešķirta lietošanā  būvju īpašuma “Kalnozoli” tiesiskajiem valdītajiem.  

Daudzdzīvokļu mājā “Kalnozoli”: 

1) dzīvokli Nr.1, kurš sastāda ¼ domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas “Kalnozoli”, 

atbilstoši likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 

19.pantam 1993.gada 14.maijā noslēgtajai vienošanās starp (Vārds, uzvārds) un Talsu 

rajona lauksaimniecības SIA “Dundaga” (turpmāk – SIA “Dundaga”) nodots īpašumā pret 

kapitāla daļām un norēķinoties ar skaidru naudu (Vārds, uzvārds); 

2) dzīvokli Nr.2, kurš sastāda ¼ domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas “Kalnozoli”, 

atbilstoši likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 

19.pantam 1993.gada 9.novembrī noslēgtajai vienošanās starp (Vārds, uzvārds) un SIA 

“Dundaga” nodots īpašumā pret kapitāla daļām un norēķinoties ar skaidru naudu (Vārds, 

uzvārds); 

3) dzīvoklis Nr.3, kurš sastāda ¼ domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas “Kalnozoli”, 

atbilstoši likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 

19.pantam 1993.gada 9.jūlijā noslēgtajai vienošanās starp personu (Vārds, uzvārds) un SIA 

“Dundaga” nodots īpašumā pret kapitāla daļām un norēķinoties ar skaidru naudu personai 

(Vārds, uzvārds); 

https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
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4) dzīvoklis Nr.4, kurš sastāda ¼ domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas “Kalnozoli”, 

atbilstoši likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 

19.pantam 1993.gada 14.maijā noslēgtajai vienošanās starp personu  (Vārds, uzvārds) un 

SIA “Dundaga” nodots īpašumā pret kapitāla daļām un norēķinoties ar skaidru naudu 

personai (Vārds, uzvārds) 

No minētā secināms, ka daudzdzīvokļu mājā “Kalnozoli” esošie dzīvokļi privatizēti 

saskaņā ar likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”. 

Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” (turpmāk – Nostiprināšanas likums) 3.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās 

ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs 

personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi 

vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja uz šīs 

zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo 

dzīvokļu privatizāciju” un likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju”.  

Dundagas novada dome 2009.gada 16.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.314 (sēdes 

protokols Nr.14, 30.§) “Par lauku apvidus zemes piederību, piekritību pašvaldībai vai tās 

izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” nosakot, ka nekustamā īpašuma “Kalnozoli” sastāvā 

ietilpstošā zemes vienība Nr.1 un zemes vienība Nr.2 piekrīt Pašvaldībai un pamatojoties uz 

Nostiprināšanas likuma 3.panta otrās daļas 3.punktu ierakstāma zemesgrāmatā uz Pašvaldības 

vārda. 

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Kalnozoli” Pašvaldībai nostiprinātas Dundagas 

pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000571107 2017.gada 12.septembrī. 

Ņemot vērā to, ka gan zemes vienība Nr.2, kura fiziski saistīta ar daudzdzīvokļu māju 

“Kalnozoli”, gan zemes vienība Nr.1, kura fiziski nav saistīta ar daudzdzīvokļu māju 

“Kalnozoli”, ierakstīta zemesgrāmatā viena īpašuma sastāvā pamatojoties uz Nostiprināšanas 

likuma 3.panta otrās daļas 3.punktu, secināms, ka zemes vienība Nr.1 saistīta ar daudzdzīvokļu 

mājas “Kalnozoli” funkcionēšanai un uzturēšanai nepieciešamo zemi. 

Privatizācijas likuma 75.panta pirmā daļa nosaka, ka tad, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi 

privatizēti saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likumu “Par 

lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, privatizācijas komisija nosaka 

katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 

gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta. 

Likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” normas 

neparedzēja nododot īpašumā dzīvokļus, nodot arī īpašumā attiecīgo privatizējamajiem 

dzīvokļiem piekrītošo zemes daļu. 

Tā kā vienošanās par daudzdzīvokļu mājā “Kalnozoli” esošo dzīvokļu nodošanu īpašumā 

pret kapitāla daļām un norēķinoties ar skaidru naudu slēgtas 1993.gadā, bet Privatizācijas likums 

stājies spēkā 1995.gada 25.jūlijā, savukārt, Nostiprināšanas likuma normas, kas paredz, ka zeme 

zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu “Par 

lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” spēkā stājušās 1998.gada 

3.novembrī, secināms, ka zemes zem daudzdzīvokļu mājas “Kalnozoli” nodošanai privatizācijai 

1993.gadā, kad tikušas slēgtas vienošanās par attiecīgo dzīvokļu nodošanu īpašumā, pastāvējuši 

ierobežojumi. 

Ievērojot iepriekš minēto par to, ka īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma “Kalnozoli” 

zemes vienību Nr.1 un zemes vienība Nr.2 nostiprinātas zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda 

pamatojoties uz Nostiprināšanas likuma 3.panta otrās daļas 3.punktu, secināms, ka zemes zem 

daudzdzīvokļu mājas “Kalnozoli” nodošanai privatizācijai vairs nepastāv ierobežojumi. 

 No Privatizācijas likuma 75.panta ceturtās daļas, kas nosaka, ka šā panta pirmajā un otrajā 

daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku 

https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
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apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības, secināms, ka Pašvaldībai nekustamā īpašuma “Kalnozoli” sastāvā esošā zemes vienība 

Nr.1 un zemes vienība Nr.2 nododama daudzdzīvokļu mājas “Kalnozoli” īpašniekiem īpašumā 

bez atlīdzības, noslēdzot attiecīgu vienošanos. 

Privatizācijas likuma 84.pantā noteikta kārtība, kādā veicama valsts vai pašvaldības 

īpašumā esoša zemes gabala privatizācija pēc privatizācijas ierobežojumu atcelšanas. 

No Privatizācijas likuma 84.panta pirmās daļas izriet, ka: 

1) pašvaldības īpašumā esošu zemes gabalu nodod privatizācijai, Pašvaldībai pieņemot 

attiecīgu lēmumu; 

2) privatizācijas komisija pieņem lēmumu slēgt vienošanos par zemes gabala nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai; 

3) uzaicinājumu privatizēt zemes gabalu privatizētā objekta īpašniekam nosūta privatizācijas 

komisija; 

4) uzaicinājumā privatizācijas komisija norāda privatizējamā zemes gabala platību, 

izdevumus par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju 

zemesgrāmatā proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai; 

5) privatizācijas komisija slēdz vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

ar katru privatizētā objekta īpašnieku. 

Izdevumi, par nekustamā īpašuma “Kalnozoli” reģistrāciju zemesgrāmatā un Valsts zemes 

dienesta arhīva dokumentu pieprasījumi kopā sastāda 22,30 eiro, Latvijas nacionālā arhīva 

izziņas kopā sastāda 47,30 euro, Kancelejas nodeva Valsts zemes grāmatai sastāda 28,46 euro, 

kuri kopā sastāda 98,06 euro. 

Likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmā daļa nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem 

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

Saskaņā ar Privatizācijas likuma 60.panta otrajā daļā noteikto, novada dzīvojamo māju 

privatizācijas komisiju piecu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētāju ieceļ attiecīgā novada dome. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 17. un 24.punktam dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas 

iegūšanu pašvaldības īpašumā un ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai 

valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās. 

Ievērojot to, ka Pašvaldībā ierobežotā darba apjoma dēļ privatizācijas komisijas 

izveidošana ir nelietderīga, secināms, ka jautājumu par pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala 

privatizāciju pēc privatizācijas ierobežojumu atcelšanas lietderīgāk skatīt Pašvaldībai. 

 

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

T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – 1 (M.Napskis),  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.242: 

1. Nodot privatizācijai Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu 

“Kalnozoli” ar kadastra Nr.8850 025 0041, kura sastāvā ietilpst 0,2561 ha liela zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0056 un 0,4256 ha liela zemes vienība ar 

kadastra apzīmēju 8850 025 0041 (turpmāk – zemes gabali). 

2. Nodot īpašumā bez atlīdzības zemes gabalus nekustamā īpašuma “Kalnozoli” ar kadastra 

Nr.8850 525 0003, kura sastāvā ir reģistrēta būve ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0041 

001 (turpmāk tekstā – daudzdzīvokļu māja “Kalnozoli”), īpašniekiem: 

 2.1. (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx – ½ domājamās daļas; 

 2.2. (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx – ¼ domājamās daļas; 

 2.3. (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx – ¼ domājamās daļas;  
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3. Noteikt, ka izdevumi par zemes gabalu reģistrāciju zemesgrāmatā kopā sastāda 98,07 

euro. 

4. Noteikt, ka vienošanās par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu 

mājas “Kalnozoli” īpašniekiem (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds)  

(vienošanās projekts lēmuma pielikumā), noslēdzamas līdz 26.12.2018. 

5. Noteikt, ka izdevumi par zemes gabalu reģistrāciju zemesgrāmatā 98,07 euro apmērā 

sedzami dzīvojamās mājas “Kalnozoli” īpašniekiem proporcionāli kopīpašuma 

domājamām daļām pirms vienošanās par zemes gabalu nodošanu īpašumā bez maksas, bet 

ne vēlāk kā līdz 26.11.2018., veicot iemaksas a/s “Swedbank” kontā Nr.LV72 HABA 

0551 0258 9898 2 

5.1. (Vārds, uzvārds) - 49,03 euro apmērā; 

5.2. (Vārds, uzvārds) - 24,52 euro apmērā; 

5.3. (Vārds, uzvārds) - 24,52 euro apmērā; 

 

Lēmums nosūtāms:  

1.Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv. 

2. (Vārds, uzvārds) personīgi Pašvaldībā. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts, T.Kaudze, M.Burnevics 

Pamats: 

1. Dundagas novada domes 24.08.2018. sēdes lēmums Nr.179 “Par zemes vienības daļām 

nekustamajā īpašumā “Saules ielā 16””. 

2. Dundagas novada domes 2017.gada 25.maija lēmumu Nr.123 “Par lietošanas mērķi 

nekustamam īpašumam “Saules 16“”. 

3. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 01.10.2018. vēstule Nr.9-01/760736-1/1. 

4. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada Dundagas 

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

izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas ciema teritorijas 

funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 48., 50.5. 

punkts. 

5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7., 16.1. un 35. punkts. 

 

Mērķis 

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienības daļām. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir īpašnieks 4,19 ha lielajam 

nekustamajam īpašumam „Saules iela 16” ar kadastra Nr.8850 020 0244, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0244 (turpmāk – nekustamais īpašums „Saules iela 

16”) un atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.08.2018. sēdes lēmums Nr.179 „Par zemes vienības 

daļām nekustamajā īpašumā “Saules ielā 16”” (turpmāk tekstā – domes lēmums Nr.179) ir 

nolemts: 

mailto:kac.talsi@vzd.gov.lv
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1. mainīt nekustamā īpašuma „Saules iela 16” zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

885002002448003 robežas; 

2. izdalīt un reģistrēt nekustamā īpašuma „Saules iela 16” zemes vienības daļu 200 m
2
 

platībā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101); 

3. precizēt nekustamā īpašuma „Saules iela 16” zemes vienības daļu ar kadastra 

apzīmējumiem 88500202448001, 885002002448003, 885002002448004, 

885002002448005, 885002002448006, 885002002448007, 885002002448008 un 

885002002448009 platības; 

4. izdalīt un reģistrēt nekustamā īpašuma „Saules iela 16” zemes vienības daļu 11500 m2 un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101). 

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļa (turpmāk tekstā - VZD) 01.10.2018. 

vēstulē Nr. 9-01/760736-1/1 informē Pašvaldību: 

1. ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra 

informācijas sistēma) reģistrētos datos ir reģistrēts nekustamais īpašums “Saules iela 16”, 

kura zemes vienībai reģistrēti divi lietošanas mērķi: 1101 - Zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1.36ha) un 1001 - 

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (2.83ha). Lietošanas mērķi reģistrēti saskaņā 

ar Dundagas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu Nr.123 “Par lietošanas mērķi 

nekustamam īpašumam “Saules 16“”.  

2. veicot domes lēmumā Nr.179 nolemto datu aktualizāciju, izmainījās zemes vienības daļu 

platības, kā rezultātā Kadastra informācijas sistēmā nav iespējams reģistrēt zemes vienību 

daļu lietošanas mērķus tā, lai to summa sakristu ar zemes vienības lietošanas mērķiem. 

Zemes vienību daļas ar lietošanas mērķi 1101 - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā kopsummā sastāda 1.27 ha, bet zemes 

vienību daļu ar lietošanas mērķi 1001 - Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 

kopsumma ir 2,92 ha. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, VZD lūdz Pašvaldību lemt par nekustamā īpašuma “Saules 

iela 16” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500200244 nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi, lai zemes vienību daļu lietošanas mērķu kopsumma atbilstu zemes vienības lietošanas 

mērķu kopsummai. 

Pamatojoties uz domes lēmumu Nr.179, VZD nekustamajā īpašumā “Saules iela 16” ir 

reģistrējusi sekojošas zemes vienības: 

 

iepriekšējais Zemes 

vienības daļas 

kadastra apzīmējums 

zemes vienības 

daļas numurs 

nomas līgumā 

no jauna izveidotās 

Zemes vienības daļas 

kadastra apzīmējums 

precizētā 

platība (ha) 

8850 020 0244 8001 Nr.5 8850 020 0244 8001 0,500 

  8851 020 0244 8010 0,020 

8850 020 0244 8003 Nr.1 8852 020 0244 8011 0,250 

8850 020 0244 8004 Nr.2 8853 020 0244 8012 0,510 

8850 020 0244 8005 Nr.3 8854 020 0244 8013 0,270 

8850 020 0244 8006 Nr.4 8855 020 0244 8014 0,540 

8850 020 0244 8009 Nr.8 8856 020 0244 8015 0,100 

8850 020 0244 8007 Nr.6 8857 020 0244 8016 0,510 

8850 020 0244 8008 Nr.7 8858 020 0244 8017 0,340 

  8859 020 0244 8018 1,150 
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Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas 

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

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10) grafiskās 

daļas karti „Dundagas ciema teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamais īpašums „Saules 

iela 16” atrodas funkcionālajā zonā „Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R). 

Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 85. punkts 

nosaka, ka Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona ciemos un lauku teritorijā, ko 

nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas 

organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi 

Nr.496) 7.punktā noteikts, ka Zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar 

kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis 

atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes 

vienībai. 

Saskaņā MK noteikumu Nr.496 16.1.punktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna 

zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 35.punktu vietējā pašvaldība nosaka lietošanas mērķi. 

 

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

M.Burnevics), pret- nav, atturas – 1 (T.Kaudze),  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.243: 

1. Nekustamā īpašuma „Saules iela 16” ar kadastra Nr.8850 020 0244 zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0244 noteikt dalītu lietošanas mērķi: 

 

Platība (ha) Nosaukums NĪLM 

kods 

1,040 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 

lietošanas mērķa 

0501 

1,880 Komercdarbības objektu apbūves zeme 0800 

1,270 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā 

1101 

 

2. Nekustamā īpašuma „Saules iela 16” ar kadastra Nr.8850 020 0244 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0244 zemes vienību daļām noteikt lietošanas mērķi: 

 

Zemes vienības daļas 

kadastra apzīmējums 

Platība 

(ha) 

Nosaukums 

 

NĪLM 

kods 

8850 020 0244 8001 0,500 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 

tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā 

norādīta lietošanas mērķa 

0501 

8851 020 0244 8010 0,020 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā 

1101 

8852 020 0244 8011 0,250 Komercdarbības objektu apbūves zeme 0800 

8853 020 0244 8012 0,510 Komercdarbības objektu apbūves zeme 0800 
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8854 020 0244 8013 0,270 Komercdarbības objektu apbūves zeme 0800 

8855 020 0244 8014 0,540 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 

tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā 

norādīta lietošanas mērķa 

0501 

8856 020 0244 8015 0,100 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā 

1101 

8857 020 0244 8016 0,510 Komercdarbības objektu apbūves zeme 0800 

8858 020 0244 8017 0,340 Komercdarbības objektu apbūves zeme 0800 

8859 020 0244 8018 1,150 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā 

1101 

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: Valsts zemes dienestam. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma „Upesgrāvji” sadalīšanu 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 15.10.2018. iesniegums. 

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 „Upesgrāvji” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.  

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Upesgrāvji” ar kadastra Nr. 8850 030 0020 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Upesgrāvji”) kopplatība ir 32,50 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā 

un sastāv no: 

1)  27,50 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0020; 

2)  5,00 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0048. 

Nekustamā īpašuma „Upesgrāvji” īpašnieks (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxx) iesniedzis 

Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 15.10.2018. iesniegumu  (reģistrēts 

Pašvaldībā 15.10.2018. ar Nr.DD-3-26.1/18/929), kurā lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu 

„Upesgrāvji”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0048 un piešķirt tai 

nosaukumu „Mazie Upesgrāvji”.  

Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 

izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 

starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; 

zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

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. 
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Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā 

īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam 

pilsētā vai ciema teritorijā 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 valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, 

vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.244: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Upesgrāvji” ar kadastra Nr. 8850 030 0020 sadalīšanai, atdalot 

no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0048. 

2. Nekustamā īpašuma „Upesgrāvji” ar kadastra Nr. 8850 030 0020 zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8850 030 0020 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Upesgrāvji”. 

3. Nekustamā īpašuma „Upesgrāvji” ar kadastra Nr. 8850 030 0020 zemes vienībai (īpašumam) 

ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0048 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Mazie 

Upesgrāvji”. 

 

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) personīgi Pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

15. 

Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu (Brīvības iela 1, Brīvības 3) 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds)  08.01.2018. iesniegums 

2.SIA “GaPa” 10.09.2018. iesniegums. 

3. Civillikuma, 1158., 1231., 1151. un 1232. pants. 

4. Likuma “Par autoceļiem” 6.
1
 panta 1., 2. daļa. 

5. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunkts. 

 

Mērķis 

Ceļa servitūta tiesības nodibināšana, lai nodrošinātu piekļūšanu nekustamajiem īpašumiem.  

 

Izvērtējums 

Nekustamais īpašums “Brīvības 1” ar kadastra Nr. 8850 020 0095 sastāv no 0,0810 ha lielas 

apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0095 un atrodas Dundagā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums “Brīvības 1”). 

Nekustamais īpašums “Brīvības 3” ar kadastra Nr. 8850 020 0428 sastāv no 0,1811 ha lielas 

apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0428 un atrodas Dundagā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums “Brīvības 3”). 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi nekustamā īpašuma 

“Brīvības 1” īpašnieka (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 08.01.2018. ar  

Nr. DD-3-26.2/18/62), kurā lūgts nodrošināt piekļuvi nekustamam īpašumam “Brīvības 1” un 

nekustamā īpašuma “Brīvības 3” īpašnieka SIA “GaPa” iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 
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11.09.2018. ar Nr. DD-3-26.2/18/843), kurā lūgts nodrošināt piekļuvi nekustamam īpašumam 

“Brīvības 3”. 

Izvērtējot nekustamā īpašuma “Brīvības 1” un nekustamā īpašuma “Brīvības 3” atrašanās 

vietu ir konstatēts, ka tiem nav nodrošināta piekļuve no pašvaldības vai valsts ceļa, bet 

piebraukšanai tiek daļēji izmantots iebraukāts piebraucamais ceļš, par kura lietošanu, izskatot 

nekustamā īpašuma “Brīvības 1a” ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0179 (turpmāk – 

nekustamais īpašums “Brīvības 1a”) zemesgrāmatas ierakstus, nav konstatēta tiesiska 

vienošanās. 

Likuma “Par autoceļiem” 6.
1
 panta 1.daļa nosaka, ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš 

ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar 

valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes 

gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna. Savukārt šī likuma ” 6.
1
 panta 2.daļa nosaka, ka 

servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta nodibināšanu izskata 

tiesa. 

Civillikuma 1231. pants nosaka, ka servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar 

līgumu vai testamentu. Savukārt Civillikuma 1232. pants nosaka, ka ar līgumu vai testamentu 

iegūt nekustamam īpašumam par labu servitūtu vai arī viņu ar to apgrūtināt var tikai viņa 

īpašnieks. 

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums “Brīvības 1a”, tas robežojas ar valsts ceļu V1368 ar 

kadastra Nr. 8850 020 0486 (Brīvības iela) un caur to būtu iespējams nodibināt ceļa servitūta 

tiesību par labu nekustamam īpašumam “Brīvības 1” un nekustamam īpašumam “Brīvības 3”, 

noslēdzot par to rakstisku vienošanos. 

Saskaņā ar Civillikuma 1158.pantu, ja nodibinot ceļa servitūtu nekas nav teikts par ceļa 

platumu, tad braucamam ceļam jābūt vismaz četri ar pusi metrus platam un 1151. pantu, ja 

servitūta izlietošanai vajadzīgs uzturēt un izlabot kalpojošo lietu, tad tas jādara servitūta 

izlietotājam. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunkts nosaka, ka dome var izskatīt 

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

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

zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu). 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.245: 

1. Vienoties un noslēgt ceļa servitūta līgumu ar nekustamā īpašuma “Brīvības 1” (kadastra 

Nr. 8850 020 0095) un nekustamā īpašuma “Brīvības 3” (kadastra Nr. 8850 020 0428) 

īpašniekiem par ceļa servitūta 4,5 m platumā noteikšanu nekustamā īpašumā “Brīvības 

1a” (kadastra Nr. 8850 020 0179) saskaņā ar lēmuma pielikumu. 

2. Ar ceļa servitūta tiesību reģistrēšanu saistītos izdevumus proporcionāli segt nekustamā 

īpašuma „Brīvības 1” ar kadastra Nr. 8850 020 0095 un nekustamā īpašuma „Brīvības 3” 

ar kadastra Nr. 8850 020 0428 īpašniekiem. 

3. Ar ceļa ierīkošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus proporcionāli segt nekustamā 

īpašuma „Brīvības 1” ar kadastra Nr. 8850 020 0095 un nekustamā īpašuma „Brīvības 3” 

ar kadastra Nr. 8850 020 0428 īpašniekiem. 

4. Ja vienošanās netiek panākta un servitūta līgums netiek noslēgts līdz 30.04.2019., šis 

lēmums zaudē spēku.   

 

Lēmums nosūtāms:  

1. (Vārds, uzvārds): adrese, Dundagas nov., LV-3270. 

2. SIA “GaPa”: adrese, Rīga, LV-1004. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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16. 

Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu 

Ziņo J.Langzams; A.Felts,  

Pamats 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā daļa, 

42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa, 43.
1
 panta pirmā un trešā daļa, 45.panta otrā daļa; likuma 

„Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa, 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 21.panta pirmās daļas 

23.punkts 

 

Mērķis 

Nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas 

vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt 

pensijas vecuma, pirmās vai otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves 

kvalitātes nepazemināšanos un samazināt negatīvās sekas šo personu dzīvē 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības dome 2012.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.241 

“Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu SIA “Dundagas veselības centrs”. Ar minēto lēmumu tika 

nolemts slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Dundagas veselības centrs”. Saskaņā ar minētā līguma 

8.2.apakšpunktu līguma izpildes termiņš ir 1 gads. Dundagas novada pašvaldība vairākkārt 

lēmusi par līguma termiņa pagarināšanu. 

 

2. Ņemot vērā noslēgto deleģēšanas līgumu un Dundagas novada pašvaldības domes 

2015.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.74 “Par telpu nomas maksu Pils ielā 6”, 2016.gada 9.jūnijā 

noslēgts līgums par telpu, kuras lieto SIA “Dundagas veselības centrs”, nomu. Šā līguma 

2.1.apakšpunktā noteikts, ka līguma izpildes termiņš ir 1 gads, bet ne ilgāk kā deleģēšanas 

līgums, kas noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un SIA “Dundagas veselības centrs”. 

 

3. Dundagas novada pašvaldībā 2018.gada 8.oktobrī saņemts un ar numuru  

DD-3-31.2/18/1043 reģistrēts SIA “Dundagas veselības centrs” iesniegums, kurā tiek lūgts 

pagarināt minētā deleģēšanas līguma izpildes termiņu un minētā nomas līguma izpildes termiņu. 

4. Iepazīstoties ar SIA “Dundagas veselības centrs” līdzšinējo deleģētā uzdevuma izpildi, 

Dundagas novada pašvaldības dome konstatē, ka SIA “Dundagas veselības centrs” uzdevumu 

(nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to 

personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas 

vecuma, pirmās vai otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes 

nepazemināšanos un samazināt negatīvās sekas šo personu dzīvē) spēs veikt efektīvāk par 

pašvaldību. Ņemot vērā arī SIA “Dundagas veselības centrs” pieredzi, reputāciju, resursus, 

personāla kvalifikāciju, Dundagas novada pašvaldības domes ieskatā deleģēšanas līgumu ir 

pamats pagarināt. Tāpat ir pamats pagarināt arī līdz šim noslēgto nomas līgumu. 

5. Izskatot 2016.gada 9.jūnijā noslēgto nomas līgumu starp Dundagas novada pašvaldību un 

SIA “Dundagas veselības centrs” konstatēts, ka tajā ir iekļauti punkti, kuri līgumā nav 

nepieciešami,- neatbilst esošajai situācijai (līguma 4.1.2., 5.2.). SIA “Dundagas veselības centrs” 

pašvaldībai maksā tikai nomas maksu,- pārējos maksājumus tā veic pati. 

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.246: 

1. Pagarināt deleģēšanas līguma, kas noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un SIA 

“Dundagas veselības centrs” (reģ.nr. 51203036041), izpildes termiņu par vienu gadu (pielikumā 

deleģēšanas līgums). 
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2. Pagarināt nomas līguma, kas noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un SIA 

“Dundagas veselības centrs” (reģ.nr. 51203036041), izpildes termiņu par vienu gadu, ņemot vērā 

1.punktā minētā deleģēšanas līguma izpildes termiņu (pielikumā nomas līgums). 

3. Izdarīt 2016.gada 9.jūnijā noslēgtajā līgumā, kas noslēgts starp Dundagas novada 

pašvaldību un SIA “Dundagas veselības centrs” šādus grozījumus: 

1. 1.2.punktā svītrot ierakstu “5.2.”; 

2. 4.1.punktā svītrot 4.1.2. punktu; 

3. 5.punktā svītrot 5.2. punktu ar 5.2.1., 5.2.2.apakšpunktiem (pielikumā nomas līguma 

grozījumi). 

 

Lēmums nosūtāms: Pašvaldības centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada Pašvaldības centrālai administrācijai 

 

 

17. 

Par  Dundagas Mākslas un mūzikas skolas interešu izglītības programmas saskaņošanu 

A.Felts 

Pamats 

Izglītības likums 47. pants; 2001.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.382 “Interešu 

izglītības programmu finansēšanas kārtība”. 

Mērķis 

 Par interešu izglītības programmas īstenošanu Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.  

Izvērtējums 

Izglītības likuma 47. pants par interešu izglītības programmām: interešu izglītība ir 

brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība; 

izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas. 

Interešu izglītība Dundagas Mākslas un mūzikas skolā jānodrošina, lai varētu realizēt Dundagas 

Mākslas un mūzikas skolas Nolikuma 10. punkta 4. apakšpunktu – nodrošināt plašu interešu 

izglītības un mūžizglītības programmu piedāvājumu dažāda vecuma mērķauditorijai grupu 

nodarbībās. Interešu izglītības programmu īstenošana nepārsniegtu līdz šim piešķirtā finansējuma 

apmēru. 

2001.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtība” 2.punkts nosaka, ka programmas īsteno no valsts budžeta 

līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu 

līdzekļiem. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.247: 

Apstiprināt  Dundagas novada pašvaldības Dundagas Mākslas un mūzikas skolas interešu 

izglītības programmu: Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Interešu izglītības programma 

“Vokālā mūzika – Ansamblis”. Skolotāja Megija Krista Strautmane.  

Izglītības programma paredzēta padziļinātai vokālās mūzikas apguvei profesionālās 

ievirzes izglītības programmu Mūzikā izglītojamajiem, vokālās mūzikas apguvei profesionālās 

ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamajiem un DMMS 

absolventiem, kuri izsaka vēlmi papildus izglītoties mūzikā. 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktorei Dacei Čoderai. 
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18. 

Izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšana 

A.Felts 

Pamats 

28.06.2016. MK noteikumi Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 

 

Mērķis 

Saskaņā ar izglītojamo skaita izmaiņām uz 01.09.2018. PII Kurzemīte un Kolkas pagasta 

pamatskolā, apstiprināt Dundagas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 

2018.gadam 

 

Izvērtējums: 

Saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418, aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par 

vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem (EKK) iekļauj šādus izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas 

plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta finansējumu un Eiropas Savienības un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), ņemot vērā audzēkņu skaitu uz saimnieciskā 

gada 1. janvāri: atalgojumi (EKK 1100) (izņemot prēmijas un naudas balvas (EKK 1148) un 

darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170)); darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un darba 

devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem (EKK 1170)) mācību, darba un dienesta 

komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, darba un 

dienesta komandējumus, darba braucienus (EKK 2120)); pakalpojumu samaksa (EKK 

2200):pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210); izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem (EKK 2220); iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi (EKK 2230); remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu (EKK 2240)); informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 2250); īres 

un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262)); krājumi, 

materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla 

veidošanā (EKK 2300):izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai (EKK 

2310);kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot degvielas izdevumus (EKK 

2322)); zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana (EKK 2340);kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli (EKK 2350); valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas 

izdevumi (EKK 2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)); mācību līdzekļi un 

materiāli (EKK 2370); izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400); bibliotēku krājumi (EKK 

5233). 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.248: 

Apstiprināt sekojošus pielikumus: 

1. Pielikums Nr. 1. „Dundagas novada Dundagas PII „Kurzemīte” izdevumu tāme un viena 

audzēkņa izmaksas 2018. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā gada naudas 

plūsmas izdevumiem”; 

2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Kolkas pagasta pamatskolas izdevumu tāme un viena 

audzēkņa izmaksas 2018. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā gada naudas 

plūsmas izdevumiem”. 
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Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības CA Lietvedei-sekretārei Dacei 

Kurpniecei 

 

 

19. 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts,  

19.1. Pamats 

1. Dundagas novada domes 24.08.2018. lēmums Nr.181 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā”. 

2. Dundagas novada pašvaldības 10.10.2018. vēstule Nr.DD-3-26.2/18/909. 

3. (Vārds, uzvārds) 10.10.2018. iesniegums.  

4. 09.10.2018. iesniegums Nr.DD-3-26.2/18/906. 

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

6. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr.4 “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punkts. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) tiesiskajā valdījumā atrodas 

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

001 012 un pie tā piederošas domājamās daļas no kopīpašuma (turpmāk – dzīvoklis Nr.12), kuru 

Pašvaldība kā palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājuma risināšanā izmanto izīrēšanai. 

Beidzoties 16.08.2016. dzīvokļa īres līgumam Nr.DD-8-2.2/16/15, dzīvoklis Nr.12 ir 

atbrīvojies un līgums ir lauzts saskaņā ar 08.10.2018. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 

09.10.2018. ar Nr.DD-3-26.2/18/906) par līguma laušanu. 

 Pamatojoties uz Pašvaldības “dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru” 

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

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

domes 24.08.2018. lēmumu Nr.181 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” ir reģistrēts 

reģistrā ar kārtas Nr.1. 

 Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta 1.daļu, Pašvaldība 

personai ir izsūtījusi dzīvokļa Nr.12 izīrēšanas piedāvājumu (reģistrēts Pašvaldībā 10.10.2018. ar 

Nr. DD-3-23.1/18/708). 

 Pašvaldība ir saņēmusi personas 10.10.2018. atbildi (reģistrēts Pašvaldībā 10.10.2018. ar 

Nr.DD-3-26.2/18/909), kurā norāda, ka tā piekrīt dzīvokļa Nr.12 īrei. 

Saskaņā ar Pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa 

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

dome. 

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.249: 

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

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

iela 11 dz.12, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270  ar (Vārds, uzvārds) personas 

kods: xxxxx ar termiņu līdz 31.12.2019. 
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

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

 

Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā.   

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. Saimniecības pārzinim. 

 

 

 

19.2.Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 18.10.2018. iesniegums. 

2. Dundagas novada domes 28.07.2017. lēmums Nr.156 “Par īres tiesību līguma 

pagarināšanu”. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.2., 4., 5.2., 11. punkts. 

4. Dundagas novada sociālā dienesta 08.10.2018. izziņa Nr.2-9/95 „Par atbilstību trūcīgas 

personas statusam”. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

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

kods: 080981-12509 (turpmāk – persona) 18.10.2018. iesniegumu, reģistrēts Pašvaldībā 

18.10.2018. ar Nr.DD-3-26.1/18/938, kurā persona lūdz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

– pagarināt dzīvokļa īres līgumu. 

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

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

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

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

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

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

 Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.07.2017. sēdes lēmumu Nr.156 “Par īres tiesību 

līguma pagarināšanu”, personai, kā palīdzība piešķirta dzīvojamā telpa un pagarināts 21.06.2016. 

līgums par dzīvojamās telpas īri Nr.DD-8.2.2/16/13 uz laiku līdz 14.08.2018. 

 Saskaņā ar personai izīrētā nekustamā īpašuma apsaimniekotāja SIA “Ziemeļkurzeme” 

sniegto informāciju, personai nav parādsaistību par īres un komunālajiem maksājumiem. 

 Saskaņā ar Dundagas novada sociālā dienesta 08.10.2018. izziņu Nr.2-9/95 „Par atbilstību 

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

ģimenes statuss uz laiku līdz 31.12.2018. 

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

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

palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

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

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

telpas izīrēšanai. 

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

dome. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.250: 
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Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds) personas kods: xxxxx, piešķirot 

dzīvokli Brīvības iela 17 dz.x, Dundaga, Dundagas novadā, Dundagas pagastā, un slēgt īres 

tiesību līgumu, nosakot tā termiņu līdz 31.12.2019.   

 

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

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

 

Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi Pašvaldībā.  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 

20. 

Par atbrīvošanu no darba Sporta komisijā 

Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts 

Pamats 

1. Sporta komisijas nolikuma 5. punkts. 

2. Oskara Sproģa 22.10.2018. iesniegums (reģ. 22.10.2018. ar Nr. DD-3-26.2/18/942 

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus  Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā 

 

Izvērtējums 

 Sporta komisijas nolikuma 5.punkts nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina novada dome. 

 2018.gada 22.oktobrī saņemts sporta komisijas locekļa Oskara Sproģa iesniegums ar lūgumu 

atbrīvot viņu no darba Sporta komisijā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.251: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā, izslēdzot no tā 

komisijas locekli Oskaru Sproģi. 

  

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
 

 

21. 

Par iecelšanu Dundagas novada Sociālā dienesta vadītājas amatā 

Ziņo J.Valtere; A.Felts, R.Rūmniece, T.Kaudze  

Pamats 

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

 

  

Mērķis 

Dundagas novada Sociālā dienesta pilnvērtīgas darbības nodrošināšana, Darba tiesisko attiecību 

nodibināšana ar iestādes vadītāju 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā ar 2018.gada 11.septembri tika izbeigtas darba attiecības ar 

Dundagas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāju un izsludināta 

pieteikšanās uz vakanto amata vietu. Uz vakanci pieteicās divas pretendentes, no kurām, 

kā atbilstošāka iestādes vadītājas amatam, atzīstama ir Astra Langzama. 



 

30 

 

30 

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

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

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, tātad pirms tiek nodibinātas darba 

attiecības ar Astru Langzamu, Dundagas novada domei jālemj par viņas iecelšanu 

Dundagas novada Sociālā dienesta vadītājas amatā.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,  

J.Mauriņš, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.252: 
 

Ar 2018.gada 15.novembri iecelt Dundagas novada Sociālā dienesta vadītājas amatā Astru 

Langzamu, personas kods xxxxx. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, izpilddirektorei 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.15. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 30.10.2018. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 30.10.2018. 
 

 

 

 


