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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.20. 

2018.gada 27. decembrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta: plkst. 10.00 

Sēdē piedalās 8 deputāti: Aldis Felts, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Regīna 

Rūmniece, Madars Burnevics, Tamāra Kaudze, Andra Grīvāne 

Nepiedalās: Vilnis Skuja- iemesla nav paziņots 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Janita Valtere, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs 

Aldis Pinkens, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, galvenā grāmatvede 

Ilze Pirvite 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi 

2. Par  bezcerīgu (zaudētu ) debitoru  parādu  norakstīšanu  izdevumos 

3. Par automašīnas Dacia Logan atsavināšanu 

4. Par līdzfinansējumu projektam „Austu lakatu iegāde Kolkas lībiešu dziesmu 

ansamblim “Laula”” 

5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

6. Par nekustamā īpašuma "Saules iela 11" izsoles rezultātu apstiprināšanu 

7. Par 2018.gada budžeta grozījumiem 

8. Par izmaiņām ilgstoši sociālās aprūpes klientu izvērtēšanā, izmaiņām vienas dienas 

izmaksā un nepieciešamo līdzfinansējumu no pašvaldības SIA „Dundagas Veselības 

centrs” 

9. Par biedrības Dundagas aprūpes nams „Stacija” pakalpojuma izcenojumiem 

10. Par SIA „Kolkas Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 

11. Par finansējumu 2019.gada budžetā invalīdu kopai „Cerība” 

12. Par finansējumu 2019.gada budžetā Dundagas pensionāru klubam „Sendienas” 

13. Par finansējumu 2019.gada budžetā biedrībai „Dundagas bērnu dienas centrs 

„Mājas”” 

14. Par finansējumu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gadam 

15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dokumentālas filmas „Es dzīvoju priecīgi” izveidei 

par latviešu dzejnieku un rakstnieku Arnoldu Auziņu 

16. Par Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu 

17. Par fonda „Sibīrijas bērni” iesniegumu 

18. Par finansējumu 2019. gada budžetā Kolkas senioru apvienībai „Sarma” 



19. Par grozījumiem Dundagas novada domes  Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtībā 

20. Par grozījumiem Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijas Nolikumā 

21.  Par Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma 

sadales komisijas sastāvu 

22. Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu 

23. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

24. Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvja aizvietotāju Kurzemes plānošanas 

reģiona attīstības padomē 

25. Par atbrīvošanu no darba Sporta komisijā 

26. Par atbrīvošanu no darba Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijā 

27. Par atbrīvošanu no darba Apbalvojumu komisijā 

28. Par grozījumiem Ētikas komisijas sastāvā 

29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Dažādi jautājumi 

 

1. 

Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un 

citām aktualitātēm 

Pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere informē par aktualitātēm decembrī, t.sk. 

par izsludinātajiem iepirkumiem u.c. 

 

Deputāti aktualizē jautājumus par: 1) par ceļu labiekārtošanas projektu; 2) par pašvaldības 

izdoto normatīvo aktu konsolidāciju (iekļaut finansējumu 2019.gada rīcībās); 3) par 

teritorijas plānojumu (uz janvāra komiteju sēdēm tiks piedāvāta jaunā redakcija); 4) par 

iecerēto tikšanos ar iedzīvotājiem par torņa būvniecības ieceri Dundagā (tikšanos varētu 

būt janvāra vidū); 5) Par domes lēmuma izpildi attiecībā uz līgumu pagarināšanu Saules 

ielā 16; 6) Par servitūta ceļu īpašuma Brīvības iela 1a piekļuvei; 7) par Mazirbes skolas 

nomu, par infrastruktūras nodošanu SIA „Kolkas Ūdens”. 

 

 

2. 

Par  bezcerīgu (zaudētu )  debitoru  parādu  norakstīšanu  izdevumos 

A.Felts, A.Grīvāne, T.Kaudze, M.Burnevics 

Pamatojums: 

1. Likuma „Par grāmatvedību” 11.pants  

Uzņēmums, veic inventarizāciju, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās 

mantas apjomu dabā, kā arī salīdzina uzņēmuma un debitoru un kreditoru prasījumu un 

saistību summas. Mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšanu izdara normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

2.    Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts  

Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir 

likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no 

uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem 

(šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.  

3.   Civillikuma 1895.panta par 10 gadu termiņu:  

Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru 

izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto 

desmit gadu laikā. 

4. Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības politika.   



(Debitoru uzskaite, Nedrošie (šaubīgie) un bezcerīgie (zaudētie) debitoru parādi.) 

 

Mērķis 

Bezcerīgo (zaudēto) debitoru  parādu  norakstīšana izdevumos.  

 

Izvērtējums: 

Kolkas  pagasta  pārvalde  veicot  debitoru  parādu  inventarizāciju pēc  stāvokļa  uz 

07.12.2018.,  par  bezcerīgiem  (zaudētiem)  parādiem  atzina: 

debitoru parādu  kopsummā  par  EUR  268,04 (divi simti sešdesmit astoņi  euro un 04 centi), 

kam pagājuši 10 gadi kopš saistību rašanās, kas uzskatāms par ilglaicīgu un piedziņas 

iespējamība ir neiespējama. 

 

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

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.278: 

Kolkas pagasta pārvaldei norakstīt  izdevumos  ilglaicīgo debitoru  parādus  par EUR  268,04 

(divi simti sešdesmit astoņi  euro un 04 centi), pēc stāvokļa uz 07.12.2018., kam pagājis 

parāda piedziņas iespējamības termiņš. 
 

3. 

Par automašīnas Dacia Logan atsavināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts; 

2. Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta (2) un (3) daļa; 

3. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 

3. un 7.pants; 

4. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

nolikuma 1. punkts; 

5. “Automašīnas faktiskās vērtības akts Nr. AA11-2018-07” 24.1.2018. 

 

Mērķis 

Pašvaldības kustamās mantas lietderīga izmantošana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības īpašumā ir vieglā automašīna Dacia Logan, pirmās reģistrācijas 

datums 07.06.2007, nobraukums uz 24.11.2018 190791 km. Automašīna tika izmantota 

Kolkas pagasta pārvaldes funkciju veikšanai. Automašīnas virsbūves tehniskais stāvoklis ir 

neapmierinošs, korozija krāsojumā un virsbūves elementos. Tehniskā apskate līdz 29.11.2018.  

Sertificēta eksperta vērtējums par automašīnas faktisko vērtību ir 240.00 EUR, tai skaitā PVN 

21%.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, nav lietderīgi turpināt uzturēt un izmantot šo automašīnu 

pašvaldības vajadzībām. 

   

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.279: 

Atsavināt Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošu kustamo mantu – automašīnu Dacia 

Logan, identifikācijas Nr UU1KSD0F537479439 rakstiskā izsolē ar nosacīto sākuma cenu 

500.00 EUR.  

 

Lēmums nosūtāms: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija 



Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija 

 

 

4. 

Par līdzfinansējumu projektam „Austu lakatu iegāde 

 Kolkas lībiešu dziesmu ansamblim “Laula”” 

A.Felts 

Pamats 

Biedrības „Kolkas radošā grupa” 22.11.2018. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 23.11.2018. ar Nr. DD-3-26.2/18/1042). 

Lauku atbalsts dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 03.07.2018. 

vēstule Nr. 08.6-11/18/613 “Lēmums par projekta iesnieguma Nr. 18-08-AL17-

A019.2203-000005 apstiprināšanu”.  

Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 „Par 

Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”. 

 

Mērķis 

Piešķirt līdzfinansējumu projekta realizēšanai. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi biedrības „Kolkas 

radošā grupa” ar reģistrācijas Nr. 40008122967 (turpmāk – Biedrība) 22.11.2018. 

iesniegumu, kurā tiek lūgts piešķirt līdzfinansējumu EUR 120,00 apmērā, projekta „Austu 

lakatu iegāde Kolkas lībiešu dziesmu ansamblim „Laula”” (turpmāk – projekts) realizācijai. 

Projekts tika pieteikts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 

Saskaņā ar Lauku atbalsts dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības 

pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 03.07.2018. vēstuli Nr. 08.6-11/18/613 “Lēmums par projekta 

iesnieguma Nr. 18-08-AL17-A019.2203-000005 apstiprināšanu” Pārvalde ir pieņēmusi 

lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma 

saņemšanas nosacījumiem, un projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Projekta mērķis ir uzlabot lībiešu dziesmu ansambļa „Laula” vizuālo tēlu un brīvdabas 

priekšnesumu kvalitāti, veicināt skatītāju izpratni par etnogrāfisko tautastērpu un tā ietvaros ir 

paredzēts iegādāties austus vilnas lakatus. 

Saskaņā ar Pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 25 „Par 

Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” (turpmāk - saistošie noteikumi 

Nr.25): 

1. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt līdzfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un 

reliģiskajām organizācijām un to iestādēm, lai veicinātu to aktivitāti projektu realizēšanai. 

Biedrība 18.01.2008. ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. 

3.
2
 2. Par katru nākamo projektu līdzfinansējums tiek sniegts līdz 2400 euro apmēram, 

bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma. 

Pašvaldība 36 mēnešu periodā ir piešķīrusi līdzfinansējumu biedrībai. 

5. Pašvaldība lemj par līdzfinansējuma sniegšanu, ņemot vērā budžetā plānoto izdevumu 

apjomu līdzfinansējuma sniegšanai noteiktā laika periodā. 

Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai nepieciešamais finansējums ir pieejams no 

Pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma. 

8. Līdzfinansējums tiek sniegts tādu projektu realizēšanai, kuri atbilst kādam no šādiem 

kritērijiem: 

8.1. atbilst pašvaldības attīstības programmai un attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo 

publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu (piemēram, pamatlīdzekļu iegāde 



sabiedriskās darbības nodrošināšanai, nodrošina novada iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu 

pasākumu un aktivitāšu realizēšanā). 

Projekts atbilst Pašvaldības Attīstības programmas 2014.-2020.gadam vidēja termiņa 

mērķa (prioritātes) 7M-K-1 „Izzināt, saglabāt un uzturēt Dundagas novada kultūras 

mantojumu”, rīcības virziena RV-K-1 „Kultūras mantojuma saglabāšana” rīcībai K-1 

„Apzināt Dundagas novada materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu”, rīcībai K-2 

„Identificēt tieši lībiešu kultūrai un piekrastei raksturīgās izpausmes un apzināt šo kultūras 

izpausmju praktizētājus” un rīcībai K-3 „Atbalstīt amatnieku un tautas mākslas tradīciju 

uzturētāju aktivitātes novadā”.  

9. Līdzfinansējuma pretendents pašvaldībā iesniedz saistošo noteikumu pielikumā 

noteikto iesniegumu ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu pasākuma ieviešanas projekta 

realizēšanai un projektu vai projekta aprakstu (projekta nosaukums, projekta pieteikuma 

iesniegšanas termiņš, atbalsta pasākums, kura ieviešanai projekta pieteikums tiks iesniegts, 

projekta mērķis, projekta nepieciešamības pamatojums, projekta aktivitātes, projekta 

īstenošanas vieta, personas, kuras izmantos projekta rezultātu, projekta rezultāti un to 

ilgtspējas raksturojums, projekta realizēšanas personāla pienākumu apraksts, projekta 

kopsumma, projekta tāme, projekta laika grafiks, projekta atbalsta intensitāte – finansējuma 

apmērs un procentuālais sadalījums no katra finansējuma avota. 

Biedrība Pašvaldībā ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, kā projekta vadītāju 

norādot dziesmu ansambļa „Laula” vadītāju Dzintru Tauniņu. Projekta īstenošana ir jāveic 

līdz 2019.gada 15.martam. Projekta attiecināmās izmaksas ir 1200,00 EUR, no kurām 

1080,00 EUR ir publiskais finansējums. Biedrība lūdz Pašvaldībai sniegt līdzfinansējumu 

120,00 EUR apmērā. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.280: 

1. Piešķirt biedrībai „Kolkas radošā grupa” (reģ.Nr. 40008122967) līdzfinansējumu 

120,00 EUR apmērā projekta „Austu lakatu iegāde Kolkas lībiešu dziesmu ansamblim 

„Laula”” realizācijai. 

2. Finansējumu paredzēt no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma.  

 

Lēmums nosūtāms: biedrībai „Kolkas radošā grupa” – Tautas nams, Kolka, Kolkas pag., 

Dundagas nov., LV-3275. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 24.07.2014. sēdes lēmums Nr.194 „Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu īpašumam „Tūļas””. 

2. Zemes pārvaldības likuma 8.panta 1.daļa un 7.daļa. 

3. Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4., 

9.pants. 

 

Mērķis 

Atsavināt sabiedrības vajadzībām nepieciešamus nekustamos īpašumus. 

 

Izvērtējums 

SIA “Fragaria” īpašumā atrodas: 



1) nekustamais īpašums „Pašvaldības ceļa Tūļi posms” ar kadastra numuru 8850 024 0077, 

kas sastāv no 0,0898 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0024 

(turpmāk – nekustamais īpašums „Pašvaldības ceļa Tūļi posms”), kuras kadastrālā vērtība ir 

35,00 EUR. 

2)  nekustamais īpašums „Pašvaldības ceļa Tūļi posms 2” ar kadastra numuru  

8850 024 0028, kas sastāv no 0,0217 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8850 024 0025 (turpmāk – nekustamais īpašums „Pašvaldības ceļa Tūļi posms 2”), kuras 

kadastrālā vērtība ir 10,00 EUR. 

Nekustamais īpašums „Pašvaldības ceļa Tūļi posms” un nekustamais īpašums „Pašvaldības 

ceļa Tūļi posms 2” veidojies sadalot nekustamā īpašuma „Tūļas” ar kadastra  

Nr. 8850 024 0001 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0001. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.07.2014. sēdes lēmuma Nr.194 „Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Tūļas”” 2.3. un 2.4. punktu, nekustamam 

īpašumam „Pašvaldības ceļa Tūļi posms” un nekustamam īpašumam „Pašvaldības ceļa Tūļi 

posms 2” ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Zeme dzelzceļa infrastruktūras 

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

Nekustamajā īpašumā „Pašvaldības ceļa Tūļi posms 2” atrodas pašvaldības ceļš „Tūļi”, 

savukārt nekustamajā īpašumā „Pašvaldības ceļa Tūļi posms”, saskaņā ar Dundagas novada 

pašvaldības saistošo noteikumu nr. 10 „Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas 

plānojuma 2004. - 2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” grafisko daļu, atrodas plānotais pašvaldības ceļš. 

Zemes pārvaldības likuma 8.panta 1.daļa nosaka, ka, ja līdz šā likuma spēkā stāšanās 

dienai (01.01.2015.) autoceļš reģistrēts kā pašvaldības vai valsts ceļš un iekļauts pašvaldības 

vai valsts bilancē, bet zeme zem ceļa zemesgrāmatā ierakstīta uz privātpersonas vārda, šī 

persona nedrīkst liegt pārvietošanos pa pašvaldības vai valsts ceļu.  

Zemes pārvaldības likuma 8.panta 7.daļa nosaka, ka pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām 

vienojas ar zemes īpašnieku par zemes zem ceļa vai ielas atsavināšanu un atsavina to saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma 

atsavināšanu. 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk 

– likums) 4.pants nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek, 

vienojoties par labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu vai atsavinot to piespiedu kārtā uz 

atsevišķa likuma pamata. 

Likuma 9.pants nosaka, ka pašvaldība četru mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums 

par atlīdzības apmēru, pieņem lēmumu ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai 

nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu par noteikto atlīdzību. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.281: 

Ierosināt nekustamo īpašumu „Pašvaldības ceļa Tūļi posms” ar kadastra Nr. 8850 024 0077 

atsavināt par 136,92 EUR un nekustamo īpašumu „Pašvaldības ceļa Tūļi posms 2” ar kadastra 

numuru 8850 024 0028 atsavināt par 33,08 EUR. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma "Saules iela 11" izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 26.10.2018. lēmums nr. 234 „Par nekustamā 

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



2. Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Saules iela 11”, Dundagā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā, izsoles noteikumu 21. un 38. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Saules iela 11” izsoles rezultātus. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 26.10.2018. lēmumu nr. 234 „Par nekustamā 

īpašuma „Saules iela 11” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma mutiskā izsolē 

atsavināt Dundagas novada pašvaldībai (turpmāk - Pašvaldība) piederošo nekustamo īpašumu 

„Saules iela 11” ar kadastra numuru 8850 020 0540 (turpmāk – nekustamais īpašums „Saules 

iela 11”) par nosacīto cenu 4800,00 €. 

Nekustamā īpašuma „Saules iela 11” izsole notika 14.12.2018, un uz to bija pieteicies 

viens pretendents.  

Saskaņā ar „Pašvaldības nekustamā īpašuma „Saules iela 11”, Dundagā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā, izsoles noteikumu” (turpmāk – izsoles noteikumi) 21. punktu, 

gadījumā, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, objektu pārdod vienīgajam 

reģistrētajam izsoles dalībniekam par izsoles sākuma cenu, kas ir paaugstināta vismaz par 

vienu izsoles soli. Nekustamo īpašumu „Saules iela 11” par 4850,00 € nosolīja (Vārds, 

uzvārds), personas kods xxxxx. 

Izsoles noteikumu 38. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldības dome 

ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma samaksāšanas. Ivars Petrovics atlikušo 

pirkuma summu samaksāja 19.12.2018. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.282: 

Apstiprināt (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par nekustamā īpašuma „Saules iela 

11”, kadastra numurs 8850 020 0540, ieguvēju par nosolīto cenu 4850,00 €. 

 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

7. 

Par 2018.gada budžeta grozījumiem 

A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.9 “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem”. 

 

Izvērtējums  

Dundagas novada 27.12.2018. 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 4 559 730,00  izdevumus EUR 5228293,00 un finansēšanas plānu EUR  677 

864,00 apmērā (1.tabula), speciālā budžeta ieņēmumi EUR 136073, izdevumi EUR 141 780, 

un finansēšanas plāns EUR 54 795 apmērā, ziedojumu un dāvinājumu budžeta finansēšanas 

plānu EUR 3401 apmērā. 



 

Pamatbudžeta ieņēmumu daļa palielināta par ieņēmumiem no pašvaldību īpašuma pārdošanas 

EUR 6283,00 apmērā, pašvaldību saņemtiem valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim 

EUR 1515,00 apmērā.  

Speciālā budžeta  ieņēmumu daļa palielināta par ieņēmumiem no dabas resursu nodokļa  par 

dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu EUR 15 710 apmērā (2.tabula). 

 
Tabula Nr.1 

 \Budžeta veids\ Pamatbudžets 

\\ KOPSAVILKUMS 

     

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2018. gadam  

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2018. 

gadam  

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   4551932,00 7798,00 4559730,00 

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 6283,00 85732,00 

  Ieņēmumi no valsts un pašvaldību 

kustamā īpašuma un mantas realizācijas   13.4.0.0. 0,00 6283,00 6283,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1959122,00 1515,00 1960637,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no 

valsts budžeta   18.6.0.0. 1959122,00 1515,00 1960637,00 

PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI 19.0.0.0. 99546,00 0,00 99546,00 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 21.0.0.0. 222649,00 0,00 222649,00 

     II IZDEVUMI - kopā   5220495,00 7798,00 5228293,00 

1 2 3 4 5 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Vispārējie valdības dienesti 01.000 515695,00 0,00 515695,00 

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

Ekonomiskā darbība 04.000 146462,00 6283,00 152745,00 

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

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 228442,00 0,00 228442,00 

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 956608,00 1515,00 958123,00 

Izglītība 09.000 2097600,00 0,00 2097600,00 

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

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām    



Atlīdzība 1000 2881442,00 -11988,00 2869454,00 

  Atalgojums   1100 2281953,00 -15671,00 2266282,00 

  Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 599489,00 3683,00 603172,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1227785,00 12249,00 1240034,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000   2300 383532,00 -1519,00 382013,00 

  Izdevumi periodikas iegādei   2400 3258,00 -46,00 3212,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

naudas sodu maksājumi   2500 41407,00 12217,00 53624,00 

  Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes 

apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas 

nav iestādes administratīvie izdevumi   2800 5418,00 0,00 5418,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 54610,00 1236,00 55846,00 

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

Pamatkapitāla veidošana 5000 736029,00 7537,00 743566,00 

Sociālie pabalsti 6000 225936,00 -1236,00 224700,00 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu 

resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība 7000 92971,00 0,00 92971,00 

     III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts 

(-) (I-II)   -668563,00 0,00 -668563,00 

     IV FINANSĒŠANA - kopā   668563,00 0,00 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 449477,00 0,00 449477,00 

Saņemtie aizņēmumi F40020010 593731,00 0,00 593731,00 

Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi F40320010 593731,00 0,00 593731,00 

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

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu 

kapitālā F50010000 -163210,00 0,00 -163210,00 

 

 

Paskaidrojuma raksts 2018. gada apstiprinātajām ieņēmumu un izdevumu tāmēm 

 

Budžeta 

kods 

 

EUR 
Pamatojums 

 

7798,00 Ieņēmumi 

13.4.0.0. 6283,00 Nisan NP 300 atsavināšana 

18.0.0.0. 1515,00 

Valsts finansēts Latvijas valsts simtgades pasākums “Latvijas 

ieskandināšanas” Dundagas novada Kolkas ragā 

 

7798,00 Izdevumi 

5231 6283,00   Amarok 7800 atpakaļpirkuma līgums 

2231, 2239 1515,00 

“Latvijas ieskandināšanas” pasākuma Dundagas novada Kolkas ragā ( 

saskaņā ar izdevuma tāmi) 

 



 

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par pamatbudžeta 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 

 
Tabula nr.2 

\Budžeta veids\ Speciālais budžets 

\\ KOPSAVILKUMS 

     

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2018. gadam 

uz  

Grozījumi 

(+/-) 

Precizēts 

2018. gadam  

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   142174,00 15710,00 157884,00 

1 2 3 4 5 

NODOKĻI PAR 

PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 25000,00 15710,00 40710,00 

  Nodokļi un maksājumi par tiesībām 

lietot atsevišķas preces   5.5.0.0. 25000,00 15710,00 40710,00 

    Dabas resursu nodoklis     5.5.3.0. 25000,00 15710,00 40710,00 

    Dabas resursu nodoklis par dabas 

resursu ieguvi un vides piesārņošanu       5.5.3.1. 25000,00 15710,00 40710,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU 

IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 7000,00 0,00 7000,00 

  Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi 

no zaudējumu atlīdzībām un 

kompensācijām   12.2.0.0. 7000,00 0,00 7000,00 

    Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas 

tiesību nomas un zvejas tiesību 

rūpnieciskas izmantošanas (licences)     12.2.3.0. 7000,00 0,00 7000,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 110174,00 0,00 110174,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no 

valsts budžeta   18.6.0.0. 110174,00 0,00 110174,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktam mērķim     18.6.2.0. 110174,00 0,00 110174,00 

     II IZDEVUMI - kopā   145095,00 15710,00 160805,00 

1 2 3 4 5 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Ekonomiskā darbība 04.000 119710,00 0,00 119710,00 

Vides aizsardzība 05.000 25385,00 15710,00 41095,00 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

Preces un pakalpojumi 2000 145095,00 13530,00 158625,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita kodā 5000   2300 7450,00 4550,00 12000,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 

naudas sodu maksājumi   2500 0,00 11790,00 11790,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00 2180,00 2180,00 

     



III Ieņēmumu pārsniegums (+) 

deficīts (-) (I-II)   -2921,00 0,00 -2921,00 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.283: 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2018.gada 27.decembra saistošos noteikumus Nr.10 

“Par Dundagas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem”.  

 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 

Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

 

 

8. 

Par izmaiņām ilgstoši sociālās aprūpes klientu izvērtēšanā, izmaiņām vienas dienas 

izmaksā un nepieciešamo līdzfinansējumu no pašvaldības  

SIA „Dundagas Veselības centrs” 

A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas Agitas Vagenmeisteres iesniegums;  

2018.gada 18. septembrī noslēgtais līgums “Par sociālā pakalpojuma sniegšanu” . 

 

Mērķis 

Pakalpojuma apmaksai paredzētā finansējuma iekļaušana 2019. gada budžetā. 

 

Izvērtējums 

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar  SIA “Dundagas veselības centrs” un SIA 

“Dundagas veselības centrs”  apņemas noteiktā kārtībā un apjomā sniegt ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz 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 

novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē. Pārvaldes uzdevuma ietvaros SIA 

“Dundagas veselības centrs”  sniegto pakalpojumu maksas apmēru klientiem nosaka 

pašvaldība, izvērtējot SIA “Dundagas veselības centrs”  sagatavotu un iesniegtu priekšlikumu. 

26.01.2018. ar Domes lēmumu Nr. 1 apstiprināja SIA “Dundagas veselības centrs” 

vienas personas dienas izmaksas ilgstošajā sociālajā aprūpē  - par personām, kam noteikts 

4.aprūpes līmenis EUR 26,15 apmērā, personām, kam noteikts 2.aprūpes līmenis EUR 24,20 

apmērā. Kopējās izmaksas ilgstošajā sociālajā aprūpē gadā bija 146 562 eiro, no kurām 92 

022 eiro sedza klientu pensijas un piederīgo izmaksas. Pašvaldības finansējums sastādīja 54 

540 eiro gadā (2018.gadā aprūpē vidēji gadā bija 9 personas). 

2019. gadā kopējās izmaksas par ilgstošajā sociālajā aprūpē esošām personām tiek 

plānotas 155 434 eiro (uz šodienu aprūpē 7 personas), no kurām 118 068 eiro sedz klientu 

pensijas un piederīgo izmaksas. Pašvaldības finansējums plānots 43 594 eiro gadā.  

2019. gadā izdevumu palielinājums ir pamatojoties uz medikamentu, kurināmā, 

elektrības un ēdināšanas izmaksu palielināšanos. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.284: 

1. Paredzēt 2019. gadā budžetā finansējumu EUR 43 594 apmērā ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai sešām personām SIA 

“Dundagas veselības centrs”. 



2. Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” vienas personas dienas izmaksas 

ilgstošajā sociālajā aprūpē 2019. gadā  - 2.aprūpes līmenis EUR 25,72, 3.aprūpes 

līmenis 27,61, 4.aprūpes līmenis EUR 28,73. 

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Dundagas veselības centrs”, sociālais dienests, grāmatvedībai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija 

 

 

9. 

Par biedrības Dundagas aprūpes nams „Stacija” pakalpojuma izcenojumiem 

A.Felts 

Pamats 

1. Biedrības Dundagas aprūpes nams “Stacija” , Reģ.Nr. 50008036031, vadītājas 

D.Ludevikas iesniegums;  

2. 2012.gada 26. janvārī noslēgtais līgums “Par sociālā pakalpojuma sniegšanu” . 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās funkcijas 

ietvaros deleģēt uzdevumu – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo 

aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām 

personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku 

gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 

bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.); 
 

Mērķis 

Pakalpojuma apmaksai paredzētā finansējuma iekļaušana 2019. gada budžetā. 

 

Izvērtējums 

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar  Biedrību Dundagas aprūpes nams “Stacija” un  Biedrība 

Dundagas aprūpes nams “Stacija” apņemas noteiktā kārtībā un apjomā sniegt ilgstošas 

sociālās aprūpes, kas vērsti uz 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 novērst negatīvās sociālās sekas 

šo personu dzīvē. Pārvaldes uzdevuma ietvaros Biedrību Dundagas aprūpes nams “Stacija” 

sniegto pakalpojumu maksas apmēru klientiem nosaka pašvaldība, izvērtējot Biedrību 

Dundagas aprūpes nams “Stacija” sagatavotu un iesniegtu priekšlikumu. 

Biedrības Dundagas aprūpes nams “Stacija”  vadītāja lūdz 2019.gada budžetā iekļaut 

finansējumu biedrībai EUR 10 357,00 apmērā, lai spētu nodrošināt uzturēšanās izdevumus 8 

personām. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.285: 

Paredzēt 2019. gadā budžetā finansējumu EUR 10 357,00 apmērā ilgstošas sociālās aprūpes 

pakalpojumu apmaksai astoņām personām Dundagas aprūpes nams “Stacija” 

Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija 

 

 

 

 

 

 

 



10. 

Par SIA „Kolkas Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 

A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 23.punkts, 

77.panta otrā daļa; Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

63.panta pirmās daļas 1.punkts 

 

Mērķis 

SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšana 

 

Izvērtējums 

1. SIA “Kolkas ūdens” (turpmāk arī – SIA) valdes loceklis Ivo Bordjugs informējis par 

SIA finanšu situāciju – nepieciešama Kolkas centrālā ūdensvada otrā posma nomaiņa no 

“Saulrietiem” līdz skolai 400 m garumā par kopējām izmaksām 23 740 eiro. Finansējums ir 

paredzēts pašvaldības 2019. gada budžeta plānā.  

2. Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 6.pants nosaka, ka komercdarbības atbalsts 

ir aizliegts, izņemot gadījumus, kad atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts 

atbilst Eiropas Savienības aktiem un tajos noteiktajām piemērojamām procedūrām, kuras 

izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3. un 4.punkta, kā arī citām 

starptautisko tiesību normām. 

Eiropas Komisija (Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 (2006. gada 15. decembris) 

par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam) ir ieviesusi de minimis 

atbalsta  jēdzienu, kura saturiskā jēga nozīmē, ka  atbalsts, kas nepārsniedz EUR 200000 

augšējo robežu trīs gadu laika posmā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai 

neizkropļo konkurenci, vai nedraud izkropļot to. 

 

3. Lai turpinātu nodrošināt SIA pakalpojumu sniegšanu, nepieciešams palielināt SIA 

pamatkapitālu ar finanšu līdzekļiem. 

 

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

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

kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — 

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

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

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

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

ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu vai 

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

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.286: 

1. Palielināt SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893) pamatkapitālu ar finanšu 

ieguldījumu, ieguldot SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitālā Dundagas novada pašvaldības 

finanšu līdzekļus 23 740 euro apmērā. 

2. Uzdot un SIA “Kolkas ūdens” valdei organizēt un veikt dokumentu sagatavošanu un 

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

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, SIA “Kolkas ūdens” 

Lēmums nododams izpildei: SIA “Kolkas ūdens” valdei, grāmatvedībai 



11. 

Par finansējumu 2019.gada budžetā invalīdu kopai „Cerība” 

A.Felts, R.Rūmniece, M.Burnevics 

Pamats 

2018.gada 24.oktobrī saņemts Dundagas invalīdu kopas “Cerība” vadītājās Z.Vēbergas 

iesniegums par finansējuma piešķiršanu 2019.gadam 

 

Mērķis 

Atbalstīt Dundagas invalīdu kopu “Cerība” darbību . 

 

Izvērtējums 

Dundagas invalīdu kopas “Cerība” vadītāja Z.Vēberga lūdz iekļaut 2019. gada budžetā 

finansējumu EUR 886,00 apmērā,  dalībai sporta pasākumos, pieredzes apmaiņas 

braucieniem uz pansionātiem un dienas centriem, saskaņā ar plānoto izdevumu tāmi: 

 

Norises 

laiks 

Izlietojuma mērķis Plānotais 

finansējums, 

EUR 

maijs Dalībai Sporta svētkos Pastendē, transporta izdevumi 87,40 

Jūlijā Dalībai Sporta svētkos Rojā, transporta izdevumi 68,40 

augusts Dalībai Sporta svētkos Spārē, transporta izdevumi 98,30 

Maijā Dalība VSAC “Kurzeme” Līgo pasākumā, transporta 

izdevumi 

56,40 

maijā Pieredzes apmaiņas brauciens uz dienas interešu centru 

Līgatnē transporta izdevumi 

182,10 

septembrī Stādaudzētavas apmeklējums Aucē, transporta izdevumi 133,90 

Jūnijā Peoniju dārza apmeklējums Kuldīgā ,transporta izdevumi 86,00 

aprīlis Lieldienu pasākums 30,00 

decembris Ziemassvētku pasākums 50 

martā Dundagas novada talantu sadziedāšanās koncerta 

apmeklējums Kolkā 

93,50 

kopā 886,00 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.287: 

Paredzēt 2019. gadā budžetā Dundagas invalīdu kopai “Cerība” finansējumu EUR 886,00 

apmērā saskaņā ar pasākumu plānu. 

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas invalīdu kopas „Cerība”  vadītājai Z.Vēbergai, grāmatvedībai 
 

 

12. 

Par finansējumu 2019.gada budžetā Dundagas pensionāru klubam „Sendienas” 

A.Felts, A.Grīvāne, M.Napskis 

Pamats 

2018.gada 9.novembrī saņemts Dundagas senioru apvienības vadītājās I.Beņislavskas 

iesniegums par finanšu līdzekļu piešķiršanu 2019.gadam  

 

Mērķis 



Atbalstīt Dundagas novada seniora apvienības darbību . 

 

Izvērtējums 

Dundagas pagasta senioru apvienības vadītāja  I.Beņislavska lūdz iekļaut 2019. gada budžetā 

finansējumu EUR 1150 apmērā,  senioru apvienības organizētajiem pasākumiem saskaņā ar 

plānoto izdevumu tāmi: 

Norises laiks Izlietojuma mērķis Plānotais 

finansējums, 

EUR 

1.ceturksnis Izdevumi marta pasākumam Dundagā, ziedi u.c. 70,00 

Transporta izdevumi pasākuma apmeklējumiem 

Vandzenē, Valdemārpilī, Rojā 

230 

2.ceturksnis Izdevumi maija pasākumam Dundagā, ziedi u.c. 50 

 Transporta izdevumi pasākuma apmeklējumiem 

Pastendē, Rojupē, Kolkā 

250 

3.ceturksnis Izdevumi septembra pasākumam Dundagā, ziedi u.c. 55 

Transporta izdevumi pasākuma apmeklējumiem 

Kandavā, Talsos 

185 

4.ceturksnis Izdevumi decembra pasākumam Dundagā, ziedi u.c. 85 

Transporta izdevumi pasākuma apmeklējumiem 

Pūņās, Kolkā, Laucienē, Talsos 

225 

Kopā 1150 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.288: 

Paredzēt 2019. Gadā budžetā senioru apvienībai „Sendienas” finansējumu EUR 1150 apmērā 

saskaņā ar pasākumu plānu. 

 

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas senioru apvienības vadītājai I.Beņislavskai, grāmatvedībai 

 

 

 

13. 

Par finansējumu 2019.gada budžetā biedrībai „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas”” 

A.Felts 

Pamats 

1. 2018. gada 13.novembrī iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” , 

Reģ.Nr.40008087981valdes priekšsēdētājas D.Siliņas par dotācijas piešķiršanu 

centra darbības nodrošināšanai 2019. gadā. 

2. 31.05.2013. līgums Nr. DD-3-13.2/13/103 par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu 

(bērnu ārpusskolas un audzināšanas organizēšana). 

Mērķis 

Pārvaldes uzdevuma finansēšana.  

 

Izvērtējums 

    Dundagas bērnu dienas centrs “ Mājas” darbojas jau 13 gadus, un 2018. gadā katru darba 

dienu to apmeklē  vidēji 25-30 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Valdes priekšsēdētāja lūdz novada domi atbalstīt biedrības Dundagas bērnu dienas centrs 

darbību un 2019.gada budžetā iekļaut nepieciešamo finansējumu EUR 15 884, 00 apmērā. 



2019. gada PII “Kurzemīte” ietvertajos maksājumos par elektroenerģiju, apkuri, 

komunālajiem pakalpojumiem lūdzam iekļaut arī bērnu dienas centra uzturēšanai 

nepieciešamo summu. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.289: 

1) Paredzēt 2019.gada budžetā finansējumu 15 884,00 eiro apmērā biedrības Dundagas bērnu 

dienas centrs „Mājas” deleģējamo uzdevumu izpildei.  

2) Līdzekļus par elektroenerģiju, apkuri, komunālajiem pakalpojumiem iekļaut PII Kurzemīte 

2019. gada budžetā. 

3) Biedrības vadītājai līdz 2019.gada 20.decembrim iesniegt ATSKAITI par Dundagas novada 

pašvaldības 2019.gadā piešķirtā finansējuma izlietojumu (1.Pielikums) 

 

 

 

Lēmums nododams izpildei: biedrība  „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””, 

grāmatvedībai. 

 

 

14. 

Par finansējumu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019.gadam 

A.Felts 

Pamats 

1. 12.12.2018.g. iesniegums no SIA “Ziemeļkurzemes reģionālai slimnīca” valdes 

priekšsēdētājas J.Lāča; 

2. Likums “par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts 

 

Mērķis 

Nodrošināt kvalitatīvākus  un modernākus izmeklējumus, paplašināt pieejamo veselības 

aprūpes pakalpojumu klāstu Talsu filiālē. 

 

Izvērtējums 

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālai slimnīca”  2018.gadā ir veiksmīgi uzsākusi “Veselības 

aprūpes infrastruktūras attīstība” projekta īstenošanu. Kopējās projekta izmaksas plānotas 

10 211 164 EUR apmērā. tsk., ERAF līdzfinansējums 8 362 329 EUR, valsts budžeta 

līdzfinansējums 963 412 EUR. Projekta ietvaros tiks attīstīta veselības aprūpes infrastruktūra, 

kas ļaus nodrošināt kvalitatīvākus  un modernākus izmeklējumus paplašināt pieejamo 

veselības aprūpes pakalpojumu klāstu Talsu filiālē. 

Veselības aprūpes finansēšanai valsts budžeta līdzekļi, kas paredzēti samaksai par veselības 

aprūpes pakalpojumiem ir nepietiekoši, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un 

kvalitatīvas medicīniskās palīdzības sniegšanu novada iedzīvotājiem. 

 

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālai slimnīca” aicina pašvaldību izvērtēt iespēju 2019.gada 

budžetā iekļaut finansējumu veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai novada 

iedzīvotājiem 2018.gada apjomā.  

Dundagas novada pašvaldības finansējums 2018.gadā bija EUR 2000 apmērā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.290: 

2019.gada budžetā iekļaut finansējumu veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai SIA 

“Ziemeļkurzemes reģionālai slimnīca” novada iedzīvotājiem EUR 2000 apmērā. 

 



Lēmums nosūtāms: SIA “Ziemeļkurzemes reģionālai slimnīca” 

Lēmums nododams izpildei: grāmatvedība, finansiste 

 

 

15. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dokumentālas filmas „Es dzīvoju priecīgi” izveidei par 

latviešu dzejnieku un rakstnieku Arnoldu Auziņu 

A.Felts 

PAMATOJUMS 

Dundagas novada pašvaldība 11.10.2018. ir saņēmusi SIA “Sī&Mī”, 

Reģ.Nr.40103574040 pārstāves Ingas Nestares iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 

dokumentālai filmai “Es dzīvoju priecīgi” par latviešu dzejnieku un rakstnieku Arnoldu 

Auziņu, EUR  800,00 apmērā. 

 

MĒRĶIS 

Izveidot augstvērtīgu un kvalitatīvu dokumentālo filmu, kas papildinātu Latvijas 

kultūras mantojumu par ievērojamu latviešu rakstnieku un publicistu Arnoldu Auziņu. 

 

IZVĒRTĒJUMS 

Paredzamās filmas izveidošanas izmaksas – EUR 8 000,00. Plānotais Dundagas 

novada līdzfinansējums EUR 800,00. Filmas līdzfinansēšanā paredzēts piesaistīt arī citas 

pašvaldības, sabiedriskās organizācijas un Nacionālo kino centru. 

Pašvaldībai, kā filmas līdzfinansētājam tiks nodrošināta logo izvietošana filmā, uz 

reklāmas plakātiem, informācija  masu mēdijos, 5 filmas DVD diski ar rakstnieka autogrāfu 

(pašvaldībai un novada bibliotēkām). 

Filmas “Es dzīvoju priecīgi” pirmizrāde plānota Rīgā (2019.gada septembrī), citi 

seansi tiks organizēti Latvijas pilsētās sadarbībā ar Kino punktu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.291: 

1. Paredzēt 2019.gada budžetā finansējumu EUR 800,00 apmērā dokumentālai filmai 

“Es dzīvoju priecīgi” par mūsu novadnieku, ievērojamu latviešu rakstnieku un 

publicistu Arnoldu Auziņu. 

1. Projekta realizētājiem līdz 2019.gada 1.decembrim iesniegt ATSKAITI par 

Dundagas novada pašvaldības piešķirto finansējumu biedrībai, nodibinājumam, 

reliģiskai organizācijai (1.Pielikums) 

 

 

Lēmums nosūtāms: grāmatvedībai, SIA “Sī&Mī” režisorei Ingai Nesterei. 

 

 

 

16. 

Par Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu 

A.Felts, M.Burnevics, A.Grīvāne, T.Kaudze 

Pamats 

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs" 1., 10., 22., 23.punkts 

 

Mērķis 



Amatam atbilstošas saimes un līmeņa noteikšana, ievērojot 2018.gada 15.maija grozījumus 

MK noteikumos Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" un iestāžu un 

struktūrvienību ierosinājumus, kā arī iekļaut amatu katalogā jaunus amatus. 

 

Izvērtējums 

1. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs" (turpmāk - Noteikumi) nosaka vienotu amatu klasifikācijas 

sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās. Noteikumu 

10.punkts nosaka, ka amatus klasificē atbilstošās saimēs un līmeņos, ņemot vērā saimju 

aprakstus un līmeņu raksturojumus. Noteikumu 23.punkts nosaka, ka pašvaldība, ja 

nepieciešams, izlīdzina amatu klasificēšanas rezultātus, nodrošinot, lai vienādi vai līdzīgi 

amati, ņemot vērā amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās 

izglītības un profesionālās pieredzes prasības, darba sarežģītību, atbildību un vadības 

funkcijas, tiktu klasificēti vienādi visās institūcijās. 

2. Pamatojoties uz izpilddirektores rīkojumu, pašvaldības iestāžu vadītāji ir pārskatījuši 

savas iestādes amatus un to atbilstību MK noteikumiem, veicamajiem darbiem (amata 

aprakstam), un iesnieguši ierosinājumus par grozījumiem amatu kataloga projektā, kas 

tika iestādēm piedāvāts šobrīd spēkā esošajā redakcijā. 

3. Pēc Dundagas pašvaldības iestāžu vadītāju ierosinājuma, šobrīd spēkā esošais Dundagas 

novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogs būtu papildināms ar jaunām amata 

vietām, kas ir analogas jau esošajiem amatiem citās pašvaldības iestādēs un ir 

nepieciešami konkrētās iestādes funkciju veikšanai. Apvienotajā Attīstības un plānošanas 

komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 14.12.2018. tika 

izskatīti iespējamie grozījumi amatu klasifikācijā un tiek piedāvāts veikt šādus grozījumus 

esošajā regulējumā, iekļaujot Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā 

šādus amatus: 

 

3.1. Dundagas Mākslas un mūzikas skola - Lietvede-sekretāre (18.3. amatu saime- 

Dokumentu pārvaldība, (III), 8. mēnešalgu grupa) 

3.2. Dundagas Mākslas un mūzikas skola – Laborants (31.amatu saime -Laboratorija un 

izpētes darbi, (I), 6. mēnešalgu grupa) 

3.3. Kultūras pils - Lietvede-sekretāre (18.3. amatu saime- Dokumentu pārvaldība, (III), 8. 

mēnešalgu grupa) 
3.4. Kolkas pagasta pārvalde (Lībiešu saieta nams) – apkopējs (13.amatu saime - Fiziskais 

un kvalificētais darbs, (I), 1. mēnešalgu grupa) 

3.5. Kolkas pagasta pārvalde (Lībiešu saieta nams) – Klientu administrators (23.amatu 

saime  -Klientu apkalpošana (IIA) 6. mēnešalgu grupa) 

 

4. Izvērtējot grozījumus MK noteikumos, secināts, ka vairākiem amatiem, salīdzinot ar 

spēkā esošo, ir neatbilstošs Saimes līmenis, kas dažos gadījumos var mainīt arī esošo 

mēnešalgu grupu, kā arī pēc faktiskā amata apraksta un veicamo uzdevumu izvērtēšanas un 

lai izlīdzinātu klasificēšanas rezultātus apvienotajā Attīstības un plānošanas komitejas un 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 14.12.2018. tika izskatīti iespējamie 

grozījumi amatu klasifikācijā un tiek piedāvāts veikt šādus grozījumus esošajā regulējumā: 

Iestāde Struktūrvien. amats Saime (apakšsaime), līmenis, 

mēnešalgu grupa 

 

Centrālā administrācija grāmatvedība Kasiere 14.Grāmatvedība (I), 5. 

mēnešalgu grupa 

2 

Centrālā administrācija grāmatvedība Grāmatvede 14.Grāmatvedība (IIIA), 9. 

mēnešalgu grupa 

2 

Centrā administrācija Pašvaldības Vecākais inspektors 28.4.Pašvaldības policija, 1 



policija (IIB), 9. mēnešalgu grupa 

Bāriņtiesa  Bāriņtiesas sekretārs 18.3.Dokumentu pārvaldība, 

(III), 8.mēnešalgu grupa 

1 

Saimnieciskais dienests  Tirgus pārzinis 13.Fiziskais un kvalificētais 

darbs, (I), 1. mēnešalgu grupa  

1 

Bibliotēka  Malkas krāšņu 

kurinātāja 
13.Fiziskais un kvalificētais 

darbs, (I), 1. mēnešalgu grupa 

2 

Sociālais dienests  Sociālais darbinieks 

darbā ar pilngadīgām 

personām 

39.Sociālais darbs, (IIIB), 9. 

mēnešalgu grupa 

1 

Sociālais dienests  Sociālais darbinieks 39.Sociālais darbs, (IIIB), 9. 

mēnešalgu grupa 

1 

PII „Kurzemīte”  Skolotāju palīgi 39.Pedagoģijas darbības 

atbalsts, (I), 4. mēnešalgu 

grupa 

7 

Dundagas vidusskola  garderobists 13.Fiziskais un kvalificētais 

darbs (I), 1. mēnešalgu grupa 

1 

Kolkas pagasta 

pārvalde 

 Tirgus pārzinis 13.Fiziskais un kvalificētais 

darbs, (I), 1. mēnešalgu grupa 

1 

Kolkas pagasta 

pārvalde 

 Kapu pārzinis 13.Fiziskais un kvalificētais 

darbs, (I), 1. mēnešalgu grupa 

1 

Kolkas pamatskola  Remontstrādnieks 13.Fiziskais un kvalificētais 

darbs, (IV),5. mēnešalgu 

grupa 

 

1 

Kolkas pamatskola  Skolotāju palīgs 39.Pedagoģijas darbības 

atbalsts, (I), 4. mēnešalgu 

grupa 

2 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

1) Apstiprināt jaunus amatus Dundagas novada pašvaldības iestādēs: 
 

Iestāde 
Struktūr

vienība 

Amata 

nosaukums 

Saime (apakšsaime), 

līmenis, 

mēnešalgu grupa  

Vienādo 

Amata 

vietu  

skaits 

Stājas 

spēkā ar 

1. Dundagas 

Mākslas un 

mūzikas skola 

 Lietvede-

sekretāre 

18.3. Dokumentu 

pārvaldība, (III), 

 8. mēnešalgu grupa 

1 01.01. 

2019. 

2. Dundagas 

Mākslas un 

mūzikas skola 

 Laborants 31.Laboratorija un izpētes 

darbi, (I),  

6. mēnešalgu grupa 

1 01.01. 

2019. 

3. Kultūras pils  Lietvede-

sekretāre 

18.3. Dokumentu 

pārvaldība, (III), 

 8. mēnešalgu grupa 

1 01.01. 

2019. 

3. Kolkas pagasta 

pārvalde 

Lībiešu 

saieta 

nams 

Apkopējs 1.Fiziskais un 

kvalificētais darbs, (I), 

1.mēnešalgu grupa 

 

1 

 

01.02. 

2019. 

 

4. Kolkas pagasta 

pārvalde 

Lībiešu 

saieta 

nams 

Klientu 

administra- 

tors 

57.Tūrisma organizēšana, 

(II), 6.mēnešalgu grupa 

1  

01.04. 

2019. 

 

 

2) Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu (pielikumā) 

Domes priekšsēdētājs informē, ka sagatavotajā lēmuma projektā  ir konstatētas neatbilstības 

MK noteikumiem un ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

 



Balsojums par sagatavoto lēmuma projektu: 

Par – nav, pret-nav, atturas – 8 (A.Felts, G.Kristiņš, J.Mauriņš, M.Napskis, R.Rūmniece, 

M.Burnevics, T.Kaudze, A.Grīvāne) 

Lēmuma projekts nav pieņemts. 

 

Saistībā ar skatāmo jautājumu, deputāti ierosina veikt pašvaldības Centrālajā administrācijā 

funkcionālo auditu (par darbinieku noslogojumu, veicamo darbu apjomu u.c.), pieaicinot 

auditoru. Uz Finanšu komitejas sēdi janvārī sagatavot nepieciešamā finansējuma aprēķinu. 

 

 

17. 

Par fonda „Sibīrijas bērni” iesniegumu 

A.Felts 

PAMATOJUMS 

Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles , režisores Dzintras Gekas- Vaskas 

iesniegums, reģistrēts 24.10.2018. Nr.DD3-31.2/18/ par līdzfinansējuma piešķiršanu 

projektam – konferencei un koncertam “Aizvestajiem” par godu 1941.gadā izsūtīto piemiņai, 

bērnu zīmējumu – sacerējumu konkursu organizēšanai, filmas “Tālie Austrumi, Zeja, Sivaki 

un Vladivostoka” montāžai  

 

MĒRĶIS 

Apzināt un pieminēt 1941.gada 14.jūnijā izsūtītos bērnus, atcerēties tos , kuri no Sibīrijas 

neatgriezās. 

 

IZVĒRTĒJUMS 

Sakarā ar to, ka finansiālie līdzekļi fondam ir ierobežoti, tiek lūgts 2019.gada pašvaldības 

budžetā paredzēt atbalstu - līdzfinansējumu projektam – konferencei un koncertam 

“Aizvestajiem” par godu 1941.gadā izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu – sacerējumu 

konkursu organizēšanai, filmas “Tālie Austrumi, Zeja, Sivaki un Vladivostoka” montāžai, 

ekspedīcijas uz Tomskas apgabalu organizēšanai un operatora ceļa izdevumu segšanai. 

Fonds “Sibīrijas bērni” apņemas visos reklāmas materiālos minēt Dundagas novada domes 

atbalstu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.292: 

1. Paredzēt 2019.gada budžetā finansējumu EUR 200,00 apmērā projekta – 

konferencei un koncertam “Aizvestajiem”  realizācijai. 

2. Projekta realizētājiem līdz 2019.gada 1.decembrim iesniegt ATSKAITI par 

Dundagas novada pašvaldības 2019.gadā piešķirtā finansējuma izlietojumu 

(1.Pielikums) 

 

Lēmums nosūtāms: grāmatvedībai, Nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” 

 

 

18. 

Par finansējumu 2019. gada budžetā Kolkas senioru apvienībai „Sarma” 

A.Felts 

Pamats 

2018.gada 5.novembrī saņemts Kolkas senioru apvienības „Sarma” vadītājās B.Oses 

iesniegums par finanšu līdzekļu piešķiršanu 2019.gadam 

 



Mērķis 

Atbalstīt Kolkas pagasta senioru apvienības „Sarma” darbību. 

 

Izvērtējums 

Kolkas pagasta senioru apvienības „Sarma” vadītāja  B.Ose lūdz iekļaut 2019. gada budžetā 

finansējumu EUR 1000 apmērā,  senioru apvienības organizētajiem pasākumiem saskaņā ar 

plānoto izdevumu tāmi: 

Npk Pasākumi Norises laiks Izmaksas Piezīmes 

1 Senioru sadraudzības pasākums 

Valdemārpilī 

februāris 50 Degviela, stundu apmaksa 

šoferim 

2 Senioru sadraudzības pasākums 

Dundagā 

marts 20 Degviela, stundu apmaksa 

šoferim 

3 Senioru sadraudzības pasākums 

Rojā 

marts 20 Degviela, stundu apmaksa 

šoferim 

4 Senioru pasākums – balle Kolkā aprīlis 100 Muzikantu apmaksa, 

organizatoriskie izdevumi 

5 Senioru sadraudzības pasākums 

Mērsragā 

maijs 20 Degviela, stundu apmaksa 

šoferim 

6 5.piejūras senioru festivāls “Pie 

jūras dzīve mana” Jaunpilī 

jūlijs 200 Ceļa izdevumi, 

prezentācijas izdevumi 

7 Senioru ekskursija augusts 100 Daļējas ceļa izdevumu 

izmaksas 

8 Senioru sadraudzības pasākums 

Engurē 

augustā 50 Degviela, stundu apmaksa 

šoferim 

9 Senioru sadraudzības pasākums 

Talsos 

septembris 50 Degviela, stundu apmaksa 

šoferim 

10 Senioru pasākums – balle Kolkā 

“Zelta rudens” 

oktobris 100 Muzikantu apmaksa, 

organizatoriskie izdevumi 

11 Senioru sadraudzības pasākums 

Lubē 

oktobris 50 Degviela, stundu apmaksa 

šoferim 

12 Senioru sadraudzības pasākums 

Rojā 

novembrī 20 Degviela, stundu apmaksa 

šoferim 

13 Senioru gada noslēgumu 

pasākums Dundagā 

decembrī 20 Degviela, stundu apmaksa 

šoferim 

14 Latvijas pensionāru federācijas 

valdes sēde Rīgā 

2 x gadā 40 Pēc izdevumu 

dokumentiem 

15 Senioru sadraudzības pasākums 

Laucienē 

decembrī 50 Degviela, stundu apmaksa 

šoferim 

16 Senioru sadraudzības pasākums 

Valdeķos 

Janvārī, 

augustā 

100 Degviela, stundu apmaksa 

šoferim 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.293: 

 

Paredzēt 2019. gadā budžetā Kolkas senioru apvienībai „Sarma” finansējumu EUR 1000 

apmērā saskaņā ar pasākumu plānu. 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas senioru apvienības „Sarma” vadītājai B.Osei, grāmatvedībai 

 

 

 



19. 

Par grozījumiem Dundagas novada domes  Interešu izglītības programmu  

finansēšanas kārtībā 

A.Felts 

Pamats: 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 61.panta trešā daļa; Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

16.punkts;   

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

programmu finansēšanas kārtība”10.punkts 

 

Mērķis: 

Nodrošināt mērķtiecīgu un lietderīgu valsts budžeta mērķdotācijas un novada budžeta 

dotācijas sadalījumu novadā īstenoto interešu izglītības programmu īstenošanai. 

 

Izvērtējums: 

Ar Dundagas novada domes 2010.gada 25.augusta lēmumu Nr.355 tika pieņemti “Dundagas 

novada domes interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”. Šis normatīvais akts 

noteica interešu izglītības programmu izvērtēšanas kārtību un finansējuma sadales kārtību 

interešu izglītības programmām, kas tiek finansētas no  valsts budžeta mērķdotācijas. Tādēļ 

līdzšinējā praksē netika izvērtētas interešu izglītības programmas, kuras finansē no 

pašvaldības dotācijas, līdz ar to nav pārliecības par pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu 

lietojumu.  

Situācijas mainīšanai tiek rosināts papildināt un grozīt 2010.gada 5.augustā apstiprināto 

Dundagas novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību, izsakot šīs 

kārtības  

a) 1.punktu šādā redakcijā: “1. Kārtība nosaka, kā tiek sadalīta pašvaldībai piešķirtā 

mērķdotācija no valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk – mērķdotācija) un pašvaldības 

budžeta dotācija pulciņu vadītāju darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Dundagas novadā ”;  

b) 2.punktu šādā redakcijā: “Uz mērķdotācijas līdzekļiem un pašvaldības budžeta 

dotāciju var pretendēt ikviena Dundagas novada izglītības iestāde, kā arī juridiskās 

vai fiziskās personas pēc licences saņemšanas Dundagas novada pašvaldībā.”;  

papildināt Kārtību ar 3
1
.punktu: “Pašvaldības budžeta dotācijas sadali interešu izglītības 

programmu pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

veic pašvaldības budžeta veidošanas periodā pēc interešu izglītības programmu izvērtēšanas 

Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisijā.” 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.294: 

Apstiprināt  grozījumus un papildinājumu Dundagas novada domes  Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtībā. 
 

 

20. 

Par grozījumiem Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijas Nolikumā 

A.Felts 

Pamats: 

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

finansēšanas kārtība”10.punkts 



 

Mērķis: 

Pamatojoties uz grozījumiem Dundagas novada domes  Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtībā, precizēt Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijas Nolikumu. 

 

Izvērtējums: 

Ar Dundagas novada domes 2010.gada 25.augusta lēmumu Nr.355 tika pieņemts “Dundagas 

novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 

Nolikums”. Šis normatīvais akts noteica valsts mērķdotācijas interešu izglītībai sadales un 

izlietojuma kārtību, nenosakot pašvaldības budžeta dotācijas sadali pedagogu darba algām par 

interešu izglītības programmu īstenošanu. Attiecīgais finansējums tika iekļauts pašvaldības 

izglītības iestāžu budžeta projektos. Līdz ar to nav pārliecības par pašvaldības budžeta 

līdzekļu lietderīgu lietojumu.  

Situācijas mainīšanai tiek rosināts grozīt un papildināt 2010.gada 5.augustā apstiprināto 

Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisijas Nolikumu, izsakot  

1) komisijas nosaukumu šādā redakcijā: Dundagas novada interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales komisijas Nolikums.  

a) 1.punktu šādā redakcijā: “Šis nolikums nosaka valsts budžeta mērķdotācijas un 

pašvaldības budžeta dotācijas pulciņu vadītāju darba samaksai un VSAOI par interešu 

izglītības programmu īstenošanu kārtību pašvaldībā;  

b) 2.punktu šādā redakcijā: “Dundagas novada interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un finansējuma sadales komisiju (turpmāk tekstā – komisija) izveido 

Dundagas novada dome”;  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.295: 

Apstiprināt  grozījumus Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijas Nolikumā. 

 

 

21. 

Par Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma 

sadales komisijas sastāvu 

A.Felts, R.Rūmniece 

Pamats: 

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

programmu finansēšanas kārtība”10.punkts; 

2. Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisijas nolikums / 25.08.2010. 

Mērķis: 

Noteikt Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales 

komisijas sastāvu. 

 

Izvērtējums: 

Ar Dundagas novada domes 2018.gada 23.novembra lēmumu Nr.267 “Par interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu” no darba Komisijā 

atbrīvotas divas personas. Lai nodrošinātu komisijas darbību, komisijas jāiekļauj persona, kas 



atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses, kā to nosaka MK noteikumi 

Nr.382/28.08.2001.”Interešu izglītības programmu īstenošanas kārtība”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.296: 

Apstiprināt  Santu Sulu, speciālisti jaunatnes un tautas jaunrades lietās, Dundagas novada 

interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales komisijas sastāvā. 

 

 

22. 

Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu 

A.Felts 

Pamats 

Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punkts 

 

Mērķis 

Izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu 

 

Izvērtējums 
Aprakstošā daļa: 

 

1. 2018.gada 12.novembrī Dundagas novada Sociālajā dienestā (turpmāk arī – Sociālais 

dienests) saņemts un reģistrēts (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģ. Nr.2-27/47), kurā lūgts 

izvērtēt iespēju piešķirt pašvaldības apmaksātu ilgstošu sociālo aprūpi SIA “Dundagas 

veselības centrs”. Iesniegumam klāt pievienots (Vārds, uzvārds) ģimenes ārsta izraksts, kurā 

norādīts, ka (Vārds, uzvārds) ir nepieciešama sociālā aprūpe iestādē, jo ir nespēks, sagurums, 

fiziskās izturības traucējumi. Kā arī iesniegumam pievienota ārsta konsultanta slēdziena 

kopija, kur rekomendācijā norādīts, ka (Vārds, uzvārds) nepieciešama vieta paliatīvās aprūpes 

stacionārā. 

2.  2018.gada 12.novembrī Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām 

personām (turpmāk arī - Sociālā dienesta speciālists) sastādīja Sarunas aprakstu ar (Vārds, 

uzvārds). Ar Sarunas aprakstu pret parakstu iepazīstināts (Vārds, uzvārds). 

3. 2018.gada 12.novembrī Sociālā dienesta speciālists ir veicis personas fizisko un garīgo 

spēju izvērtēšanu, ko apliecina Novērtēšanas karte (protokols) un fizisko un garīgo spēju 

izvērtēšanas un aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriji klientam ar funkcionāliem traucējumiem 

Nr.2-19/31 (turpmāk arī- Protokols).  

4. 2018.gada 13.novembrī Sociālais dienests pieņēmis lēmumu Nr.2-6/482 “Par sociālā 

pakalpojuma piešķiršanu” (turpmāk arī - Lēmums), kurā nolemj atteikt (Vārds, uzvārds) 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās aprūpes institūcijā 

SIA “Dundagas veselības centrs”. 

5. 2018.gada 22.novembrī Dundagas novada pašvaldība saņēma un ar numuru DD-3-

26.2/18/1040 reģistrēja (Vārds, uzvārds) iesniegumu “Par Dundagas novada Sociālā dienesta 

lēmumu” (turpmāk arī – Apstrīdēšanas iesniegums). No Apstrīdēšanas iesnieguma satura 

konstatējams, ka (Vārds, uzvārds) apstrīd Lēmumu visā tā apjomā, tas ir, apstrīd (nepiekrīt) 

Dundagas novada Sociālā dienesta lēmumam un lūdz izvērtēt sociālā pakalpojuma 

piešķiršanu. 

 

Motīvu daļa: 

 

6. Administratīvā procesa likuma 76.panta otrā daļa nosaka, ka administratīvo aktu var 

apstrīdēt padotības kārtībā augstākā iestādē. Līdz ar to Dundagas novada domē ietilpst 

Apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšana. 



7. Sociālais dienests Lēmumā norāda, ka kārtība kādā persona var saņemt pašvaldības 

finansētu aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ir noteikta 

2008.gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības saņemšanas kārtība” (turpmāk arī – Noteikumi Nr.288).  Lēmumā norādīts arī tas, 

ka, lai saņemtu pašvaldības finansētu aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā, ir jāatbilst Noteikumu Nr.288 45.2. apakšpunktā norādītajām 

prasībām.  Kā arī to, ka (Vārds, uzvārds) neatbilst norādītajām prasībām, līdz ar to 

pašvaldības finansētu aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 

viņš saņemt nevar.  

8. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 20.panta otrā daļa nosaka, ka 

personām, kurām funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt, ir tiesības uz 

nepieciešamās aprūpes līmenim atbilstošu sociālās aprūpes pakalpojumu. Savukārt šī panta 

ceturtā daļa nosaka, ka kritērijus aprūpes līmeņa noteikšanai un klientu izvērtēšanai, kā arī 

nosacījumus sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā un institūcijā un to 

saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. 
 2008.gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.288) 1.2.apakšpunkts 

nosaka, ka noteikumi nosaka nosacījumus sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai 

dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Noteikumu 

Nr.288 5.2.apakšpunktā noteikts, ka Sociālais dienests izvērtē personas vajadzības un nosaka 

aprūpes līmeni, ja persona ir pieprasījusi sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā vai 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Savukārt 33.1.apakšpunktā 

noteikts, ka  klienta vajadzību izvērtēšanu un aprūpes līmeņa noteikšanu var veikt šādu 

institūciju sociālie darbinieki vai sociālie aprūpētāji (turpmāk – speciālists)- tās pašvaldības 

sociālā dienesta vai tā deleģētas institūcijas speciālists, kuras teritorijā deklarēta klienta 

dzīvesvieta. Bet 34.1.apakšpunkts nosaka, ka speciālists izvērtē klientu atbilstoši šo 

noteikumu 4. vai 5. pielikumā norādītajiem kritērijiem personas ar funkcionāliem 

traucējumiem fizisko un garīgo spēju izvērtēšanai un aprūpes līmeņa noteikšanai, ja vērtē 

klienta atbilstību pašvaldības finansēta sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai. Noteikumu 

Nr.288 45.2.apakšpunktā noteikts, ka klients var saņemt pakalpojumus ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams 

nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu un personai ir noteikts trešais vai ceturtais 

aprūpes līmenis. 

9. Apstrīdēšanas iesniegumā norādīts, ka Sociālais dienests pieņēmis lēmumu, 

neskatoties uz to, ka personai ir lielas veselības problēmas.  

10. Apskatot dokumentāciju, kuras pamatā Sociālais dienests pieņēmis Lēmumu, 

konstatēts sekojošais: 

 (Vārds, uzvārds) savā iesniegumā Sociālajam dienestam lūdz izvērtēt iespēju piešķirt 

ilgstošu sociālo aprūpi institūcijā SIA “Dundagas veselības centrs”. 

  Sarunas aprakstā norādīts, ka (Vārds, uzvārds) atteicies no mājas aprūpi. 

 Protokolā veikta atzīme, ka noteikts pirmais aprūpes līmenis. 

 No iepriekšminētā secināms, ka Sociālais dienests ir ievērojis Noteikumu Nr.288 

noteikto kārtību, kādā izvērtējama pakalpojumu piešķiršana. Līdz ar to Lēmums – “Atteikt 

(Vārds, uzvārds) (personas kods xxxxx), deklarētā dzīvesvieta xxxxxxx, Dundagas novads, 

ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās aprūpes institūcijā 

SIA “Dundagas veselības centrs”.” ir pamatots un noramatīvajiem aktiem atbilstošs. 

11. Ņemot vērā lēmuma 10.punktā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa 

likuma 81.panta otrās daļas 1.punktu, 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

https://likumi.lv/ta/id/174327#piel4
https://likumi.lv/ta/id/174327#piel5


NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.297: 

 

 Atstāt Dundagas novada Sociālā dienesta lēmumu Nr.2-6/482 “Par sociālā 

pakalpojuma piešķiršanu” negrozītu. 

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

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

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai, Dundagas 

novada Sociālajam dienestam un   (Vārds, uzvārds) 

 
 

23. 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

A.Felts 

23.1. Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 27.09.2018. iesniegums. 

2. Dundagas novada pašvaldības 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā 

pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 2.10. 4.punkts. 

3. Valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme 06.12.2018. Izziņu Nr.1.15/57 

4. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 11.panta 3.daļa, 21.
2 

panta 5.daļa, 

21
3
 panta 1.daļa. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

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

personas kods xxxxx (turpmāk – persona) 27.09.2018. iesniegumu, reģistrēts Pašvaldībā 

27.09.2018. ar Nr.DD-3-26.2/18/876, kurā persona lūdz pagarināt īres tiesību līgumu 

dzīvoklī, kas atrodas adresē “Skolotāju māja 2” dz.8, Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov., 

LV3275, norādot, ka persona strādā Valsts sociālās aprūpes centrā Kurzeme, Dundagas filiālē.  

 Pašvaldības 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz 

palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” (turpmāk - noteikumi Nr.10) 

2.10.punkts nosaka, ka palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt personas, 

kuras nodarbinātas veselības aprūpes pakalpojumu nozarē. 

 Saskaņā ar Valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme 06.12.2018. Izziņu Nr.1.15/57, 

persona ir darba tiesiskajās attiecībās uz nenoteiktu laiku Dundagas filiālē. 

 Palīdzības likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” (turpmāk  – palīdzības 

likums) 21.
3 
panta 1.daļa par dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, nosaka, ka Pašvaldība 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne 

ilgāku par trim gadiem. Bet palīdzības likuma 21.
2 

panta 5.daļa nosaka ka, ja speciālista darba 

devējs nav pašvaldība, dzīvojamās telpas īres līgumu pašvaldība ar speciālistu slēdz ar 

speciālista darba devēja piekrišanu un ievērojot šīs nodaļas nosacījumus. 

 Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Skolotāju māja 2”-8 ar kadastra Nr.8862 

900 0278, kura sastāvā ir dzīvoklis Nr.8 ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 004 008, 

dzīvojamās mājas un zemes domājamās daļas, un tas atrodas adresē “Skolotāju māja 2” dz. 8, 

Mazirbe, Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – dzīvoklis Nr.8).      

 Palīdzības likuma 11.panta 3.daļa par dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, nosaka, ka 

Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai 

neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. 



Dzīvojamā telpa, kurai noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, tiek izīrēta, 

ievērojot šā likuma III
1 

nodaļas noteikumus.  

  Noteikumu Nr.10, 4.punkts nosaka, lēmumu par palīdzību speciālista nodrošināšanai ar 

dzīvojamo telpu pieņem Dundagas novada pašvaldības dome. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.298: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam “Skolotāju māja 2”- 8 ar kadastra Nr.8862 900 0278 

statusu – “speciālistam izīrējamā dzīvojamā telpa”. 

2. Piešķirt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx. 

3. Slēgt līgumu par īres tiesībām nekustamajā īpašumā “Skolotāju māja 2”- 8 ar kadastra 

Nr.8862 900 0278, kas atrodas “Skolotāju māja 2” dz.8, Mazirbē, Kolkas pagastā, 

Dundagas novadā ar (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx uz laiku līdz 31.12.2021. 

 

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. 

 

 

 
23.2.Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 10.10.2018. iesniegums. 

2. Dundagas novada pašvaldības domes 24.11.2017. lēmums Nr.262 “Par dzīvokļa īres 

tiesību līgumu slēgšanu “Skolotāju māja 2””. 

3. Dundagas novada pašvaldības 06.12.2017. īres tiesību līgums Nr. DD-8-2.2/17/18. 

Likums ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts un 21.panta pirmās daļas 

23.punkts 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

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

personas kods xxxxxxx, (turpmāk – persona) 10.10.2018. iesniegumu, reģistrēts Pašvaldībā 

11.10.2018. ar Nr.DD-3-26.2/18/913, (turpmāk – iesniegums) kurā persona lūdz pagarināt 

īres tiesību līgumu dzīvoklī, kas atrodas adresē “Skolotāju māja 2” dz.9, Mazirbe, Kolkas 

pag., Dundagas nov., LV3275, norādot, ka persona uz doto brīdi nav darba tiesiskajās 

attiecībās un  saņem sociālo pabalstu, kas tiks izmaksāts 6 mēnešus sākot ar 2018.gada 

septembra mēnesi. 

Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Skolotāju māja 2” ar kadastra Nr.8862 

0020225, kura sastāvā ir dzīvoklis Nr.9 ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 004 009, 

dzīvojamās mājas un zemes domājamās daļas, un tas atrodas adresē “Skolotāju māja 2” dz. 

9, Mazirbe, Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – dzīvoklis Nr.9).      

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes 24.11.2017. lēmumu Nr.262 “Par 

dzīvokļa īres tiesību līgumu slēgšanu “Skolotāju māja 2””, par dzīvokļa Nr.9 izmantošanu 

ar personu 06.12.2017. ir noslēgts īres tiesību līgums Nr. DD-8-2.2/17/18 (turpmāk tekstā 

īres līgums Nr.18) ar termiņu līdz 31.12.2018.     

https://likumi.lv/ta/id/56812#n3.1
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1004110
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1004110


Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo 

aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām 

personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības 

palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku 

nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). 

 Labklājības ministrija ir devusi sekojošu skaidrojumu: 

 Latvijas normatīvajos aktos ir noteikts, kas ir „trūcīga persona" un  „maznodrošināta 

persona", bet termins „nabadzība" Latvijas likumdošanā nav definēts, tāpēc, runājot par 

nabadzību, sociālo atstumtību un sociālo iekļaušanu, tiek pielietotas Eiropas Komisijas 

definīcijas. 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikto, par nabadzīgām tiek uzskatītas personas, ja to 

ienākumi un resursi (ekonomiskie, sociālie un kultūras) ir tik ierobežoti, ka viņu dzīves 

līmenis ir zemāks par sabiedrībā pieņemto un tiem tiek liegtas vai ir ierobežotas 

pamattiesības. Tādējādi nabadzība galvenokārt ietver materiālo resursu trūkumu, kā rezultātā 

cilvēks nevar nodrošināt dzīvei nepieciešamās pamatvajadzības (pārtika, mājoklis, veselība, 

izglītība, kultūra u.c.). 

Sociālā atstumtība ir plašāks jēdziens nekā nabadzība, - tā ir indivīdu vai cilvēku grupu 

nespēja iekļauties sabiedrībā nabadzības, nepietiekamas izglītības, bezdarba, diskriminācijas 

vai citu apstākļu dēļ. Tātad sociāli atstumts cilvēks nespēj piekļūt pakalpojumiem un precēm, 

nespēj īstenot savas tiesības un izmantot iespējas, jo pastāv šķēršļi, kas to liedz, piemēram, 

vides nepieejamība, sabiedrības aizspriedumi, emocionālā un fiziskā vardarbība u.c. 

Sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir iedzīvotāju grupas, kurām ir 

liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus 

un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā. 

Savukārt sociālā iekļaušana ir process, kura mērķis ir nabadzības un sociālās atstumtības 

riskam pakļautajām personām nodrošināt iespējas, pakalpojumus un resursus, kuri 

nepieciešami, lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīvē, 

uzlabojot dzīves līmeni un labklājību, kā arī lielākas līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā 

un pieejamību personas pamattiesībām. 

 Latvijā nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā ietilpst 

gan pirms pensijas vecuma cilvēki, gan arī personas, kuras ir bezdarbnieki. 

 Līdz ar to, lai (Vārds, uzvārds) nenonāktu minētajā risku grupā, pašvaldībai 

nepieciešams lemt par palīdzības sniegšanu šai personai. 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka to, ka dome var 

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

par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi 

atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.299: 

1.  Piešķirt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds), personas kods 

xxxxx 

2. Slēgt līgumu par īres tiesībām nekustamajā īpašumā “Skolotāju māja 2”- 9 ar kadastra Nr. 

8862 0020225, kas atrodas adresē “Skolotāju māja 2” dz.9, Mazirbē, Kolkas pagastā, 

Dundagas novadā ar (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx uz laiku līdz 31.12.2021. 

 

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). 

https://likumi.lv/doc.php?id=207462
https://likumi.lv/doc.php?id=56812
https://likumi.lv/doc.php?id=56812
https://likumi.lv/ta/id/57255#p15


 

Lēmums nosūtāms: Sociālajam dienestam, (Vārds, uzvārds) uz pasta adresi 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 
 

 

23.3.Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 11.10.2018. iesniegums. 

2. Dundagas novada pašvaldības domes 24.11.2017. lēmums Nr.262 “Par dzīvokļa īres 

tiesību līgumu slēgšanu “Skolotāju māja 2””. 

3. Dundagas novada pašvaldības 06.12.2017. īres tiesību līgums Nr. DD-8-2.2/17/26. 

4. Likums ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts un 21.panta pirmās daļas 

23.punkts. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

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

personas kods xxxxx, (turpmāk – persona) 11.10.2018. iesniegumu, reģistrēts Pašvaldībā 

11.10.2018. ar Nr.DD-3-26.2/18/915, (turpmāk – iesniegums) kurā persona lūdz pagarināt 

īres tiesību līgumu dzīvoklī, kas atrodas adresē “Skolotāju māja 2” dz.7, Mazirbe, Kolkas 

pag., Dundagas nov., LV3275, norādot, ka persona ir bezdarbniece, kā arī 3 grupas 

invalīde. 

Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Skolotāju māja 2” ar kadastra Nr.8862 

0020225, kura sastāvā ir dzīvoklis Nr.7 ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 004 007, 

dzīvojamās mājas un zemes domājamās daļas, un tas atrodas adresē “Skolotāju māja 2” dz. 

7, Mazirbe, Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – dzīvoklis Nr.7).      

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes 24.11.2017. lēmumu Nr.262 “Par 

dzīvokļa īres tiesību līgumu slēgšanu “Skolotāju māja 2””, par dzīvokļa Nr.7 izmantošanu 

ar personu 06.12.2017. ir noslēgts īres tiesību līgums Nr. DD-8-2.2/17/26 (turpmāk tekstā 

īres līgums Nr.26) ar termiņu līdz 31.12.2018.   

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo 

aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām 

personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības 

palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku 

nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). 

 Labklājības ministrija ir devusi sekojošu skaidrojumu: 

 Latvijas normatīvajos aktos ir noteikts, kas ir „trūcīga persona" un  „maznodrošināta 

persona", bet termins „nabadzība" Latvijas likumdošanā nav definēts, tāpēc, runājot par 

nabadzību, sociālo atstumtību un sociālo iekļaušanu, tiek pielietotas Eiropas Komisijas 

definīcijas. 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikto, par nabadzīgām tiek uzskatītas personas, ja to 

ienākumi un resursi (ekonomiskie, sociālie un kultūras) ir tik ierobežoti, ka viņu dzīves 

līmenis ir zemāks par sabiedrībā pieņemto un tiem tiek liegtas vai ir ierobežotas 

pamattiesības. Tādējādi nabadzība galvenokārt ietver materiālo resursu trūkumu, kā rezultātā 

cilvēks nevar nodrošināt dzīvei nepieciešamās pamatvajadzības (pārtika, mājoklis, veselība, 

izglītība, kultūra u.c.). 

Sociālā atstumtība ir plašāks jēdziens nekā nabadzība, - tā ir indivīdu vai cilvēku grupu 

nespēja iekļauties sabiedrībā nabadzības, nepietiekamas izglītības, bezdarba, diskriminācijas 

vai citu apstākļu dēļ. Tātad sociāli atstumts cilvēks nespēj piekļūt pakalpojumiem un precēm, 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1004110
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1004110
https://likumi.lv/doc.php?id=207462
https://likumi.lv/doc.php?id=56812
https://likumi.lv/doc.php?id=56812


nespēj īstenot savas tiesības un izmantot iespējas, jo pastāv šķēršļi, kas to liedz, piemēram, 

vides nepieejamība, sabiedrības aizspriedumi, emocionālā un fiziskā vardarbība u.c. 

Sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir iedzīvotāju grupas, kurām ir 

liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus 

un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā. 

Savukārt sociālā iekļaušana ir process, kura mērķis ir nabadzības un sociālās atstumtības 

riskam pakļautajām personām nodrošināt iespējas, pakalpojumus un resursus, kuri 

nepieciešami, lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīvē, 

uzlabojot dzīves līmeni un labklājību, kā arī lielākas līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā 

un pieejamību personas pamattiesībām. 

 Latvijā nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā ietilpst 

gan pirms pensijas vecuma cilvēki, gan arī personas, kuras ir bezdarbnieki. 

Līdz ar to, lai (Vārds, uzvārds) nenonāktu minētajā risku grupā, pašvaldībai nepieciešams 

lemt par palīdzības sniegšanu šai personai. 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka to, ka dome var 

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

par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi 

atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.300: 

1.  Piešķirt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds) personas kods 

xxxxx. 

2. Slēgt līgumu par īres tiesībām nekustamajā īpašumā “Skolotāju māja 2”- 7 ar kadastra Nr. 

8862 0020225, kas atrodas adresē “Skolotāju māja 2” dz.7, Mazirbē, Kolkas pagastā, 

Dundagas novadā ar (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx uz laiku līdz 31.12.2021. 

 

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: Sociālajam dienestam, (Vārds, uzvārds) uz pasta adresi 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

23.4. Par reģistrēšanu dzīvokļu rindā 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 19.11.2018. iesniegums.  

2. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas 5.punkts, 3 

daļa.  

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punkts. 

4. Dundagas novada sociālā dienesta 11.12.2018. vēstule Nr.1-27.1/201 “Par atzinuma 

sniegšanu”.  

5. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jelgavas cietuma 27.07.2018. vēstule Nr.8/2-2040.  

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

https://likumi.lv/ta/id/57255#p15


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

personas kods: xxxxx (turpmāk – persona) 19.11.2018. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 

29.11.2018. ar Nr.DD-3-26.2/18/1050), kurā persona lūdz palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā - piešķirt dzīvojamo platību, kurā iemitināties pēc atbrīvošanas no soda uzciešanas, 

norādot, ka deklarētajā adresē iemitināties nebūs iespējams. 

 Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jelgavas cietuma 27.07.2018. vēstuli Nr.8/2-2040 

(reģistrēta pašvaldībā 30.07.2018. ar Nr.DD-3-31.2/18/815), persona ir deklarēta Dundagas 

novada pašvaldībā un 2019.gada 26.februārī tiks atbrīvota no ieslodzījuma vietas. 

 Saskaņā ar Dundagas novada sociālā dienesta 11.12.2018. vēstuli Nr.1-27.1/201 “Par 

atzinuma sniegšanu” (reģistrēta pašvaldībā 30.07.2018. ar Nr.DD-3-31.2/18/815), personai 

nav iespējams iemitināties savā deklarētajā adresē.  

  Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 14.panta 1.daļas 

5.punkts, par personu loku, kurām palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā sniedzama pirmām 

kārtām, kas nosaka, ka to var saņemt, maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas 

atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk 

aizņemtajā dzīvojamā telpā. Un likuma 3.daļa norāda, ka maznodrošinātas personas, kuras 

atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ar dzīvojamo telpu nodrošināmas tikai tad, ja tās reģistrētas 

šāda veida palīdzības saņemšanai ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad ieguvušas tiesības 

uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu. 

 Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” Nr.4, 4.punktu, lēmumu par palīdzības sniegšanu 

pieņem pašvaldības dome. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.301: 

Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā (Vārds, uzvārds) personas kods: xxxxx. 

 

 

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) uz iesniegumā norādīto adresi.  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Saimnieciskajam dienestam. 

 

24. 

Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvi  

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts; Reģionālās attīstības 

likuma 17.panta pirmā daļa 

2. M.Burnevica 06.12.2018. iesniegums (reģ.Nr.DD-3-26.2/18/1075) 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 23017.gada 30.jūnija lēmumu Nr.135  „Par Dundagas 
novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē” par 
pārstāvja aizvietotāju tika apstiprināts deputāts Madars Burnevics. 

2018.gada 6.decembrī saņemts iesniegums no deputāta M.Burnevica ar lūgumu 
atbrīvot viņu no Dundagas novada pašvaldības pārstāvja aizvietotāja Kurzemes 
plānošanas reģiona attīstības padomē amata. 



 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.302: 

Ar  27.12.2018. atbrīvot deputātu Madaru Burnevicu no Dundagas novada pašvaldības 

pārstāvja Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē aizvietotāja amata.  

 

Lēmums nosūtāms: Kurzemes plānošanas reģionam 

Lēmums nododams izpildei:  Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
 

25. 

Par atbrīvošanu no darba Sporta komisijā 

A.Felts, M.Burnevics, A.Grīvāne 

Pamats 

1. Sporta komisijas nolikuma 5. punkts. 

2. Ances Kristiņas 21.11.2018. iesniegums (reģ. 21.11.2018. ar Nr. DD-3-26.2/18/1038 

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus  Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā 

 

Izvērtējums 

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

2018.gada 21.novembrī saņemts sporta komisijas priekšsēdētājas Ances Kristiņas iesniegums 

ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Sporta komisijā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.303: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā, ar 27.12.2018. 

atbrīvojot no darba komisijā komisijas priekšsēdētāju Anci Kristiņu. 

  

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

 

 

26. 

Par atbrīvošanu no darba Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijā 

A.Felts, M.Napskis, M.Burnevics 

Pamats 

1. Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma 4. punkts. 

2.  M.Napska 20.12.2018. iesniegums (reģ. 20.12.2018. ar Nr. DD-3-26.2/18/1106) 

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus  Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijas sastāvā 

 

Izvērtējums 

1. Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma 4.punkts nosaka, ka 

komisijas sastāvu apstiprina novada dome. 



2. Ar Dundagas novada domes 27.04.2018. lēmumu Nr.85, komisijas sastāvā ir ievēlēts 

Dundagas novada domes deputāts Māris Napskis, kurš ar Dundagas novada domes 

25.05.2018. lēmumu Nr.122 ir iecelts par Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisijas priekšsēdētāju. 

3. 2018.gada 20.decembrī saņemts Māra Napska iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no 

darba Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijā ar 02.01.2018. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.304: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijas sastāvā, ar 02.01.2019. atbrīvojot no darba komisijā komisijas 

priekšsēdētāju Māri Napski. 

  

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

 

 

27. 

Par atbrīvošanu no darba Apbalvojumu komisijā 

A.Felts, M.Napskis 

Pamats 

Apbalvojumu  komisijas nolikuma 6. punkts. 

 M.Napska 20.12.2018. iesniegums (reģ. 20.12.2018. ar Nr. DD-3-26.2/18/1106) 

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus  Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā 

 

Izvērtējums 

Apbalvojumu komisijas nolikuma 5.punkts nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina 

novada dome, savukārt 6.punkts, ka komisijas loceklis var atkāpties no amata par to 

rakstveidā paziņojot domei. 

2018.gada 20.decembrī saņemts Apbalvojumu komisijas locekļa Māra Napska 

iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Apbalvojumu komisijā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.305: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā, ar 

02.01.2019. atbrīvojot no darba komisijā komisijas locekli Māri Napski. 

  

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

 

 

28. 

Par grozījumiem Ētikas  komisijas sastāvā 

A.Felts, M.Burnevics 

Pamats 

1. Ētikas komisijas nolikuma 4., 6. punkts. 

2.  E.Vilmaņa 18.12.2018. iesniegums (reģ. 18.12.2018. ar Nr. DD-3-26.2/18/1098) 

 

Mērķis 



Izdarīt grozījumus  Dundagas novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā 

 

Izvērtējums 

1. Ētikas komisijas nolikuma 4.punkts nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina novada 

dome, savukārt 6.punkts nosaka, ka komisijas loceklis var atkāpties no amata par to 

rakstveidā paziņojot domei. 

2. Ar Dundagas novada domes 06.12.2018. lēmumu Nr.277, komisijas sastāvā ir ievēlēts 

Edgars Vilmanis. 

3. 2018.gada 18.decembrī saņemts Edgara Vilmaņa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu 

no darba Dundagas novada pašvaldības Ētikas komisijā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.306: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā: 

     ar 27.12.2018. atbrīvojot no darba komisijā komisijas locekli Edgaru Vilmani, personas 

kods 260472-12509 

 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

 

 

29. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 27.07.2018. sēdes lēmums Nr.164 “Par apbūves tiesībām”. 

2. Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” 23.punkta 1.1.apakšpunkts. 

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

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 35.punkti.  

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” un grafiskās daļas karte „Dundagas ciema 

teritorijas funkcionālais zonējums”. 

 

Mērķis 

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) īpašumā atrodas nekustamais 

īpašums “Vecpeļauši” ar kadastra Nr.8850 020 0121, kas sastāv no 6,49 ha lielas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121 (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums 

“Vecpeļauši”). 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 27.07.2018. sēdes lēmumu Nr.164 “Par apbūves 

tiesībām” ir nolemts nekustamā īpašumā “Vecpeļauši” izdalīt zemes vienības daļu 1593 m
2
 

platībā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.punkta 1.1.apakšpunktu,  lai zemes vienības daļu 

reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, iesniegumam pievieno grafisko pielikumu – zemes 

robežu plāna kopiju vai citu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa, vai 

zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus. 



Saskaņā ar Ministru kabineta  noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.496) 16.1.punktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota 

jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

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

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

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

teritorijas funkcionālais zonējums”, plānotā zemes vienības daļa atrodas funkcionālajā zonā 

“Lauksaimniecības zeme (L1)”. 

Saskaņā ar Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā 

īpašuma “Vecpeļauši” zemes vienības daļai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

“Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101). Ņemot 

vērā ka īpašuma “Vecpeļauši” zemes vienības daļā plānots izbūvēt pieslēgumu 

AS “Augstsprieguma tīkls” apakšstacijai “Dundaga”, tai būtu jānosaka nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis “Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 

naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” (NĪLM kods 1201). 

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

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne, T.Kaudze), pret- nav, atturas –nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.307: 

Nekustamā īpašuma “Vecpeļauši” ar kadastra Nr. 8850 020 0121 zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8850 020 0121 noteikt dalītu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

1. 1593 m
2
 platībā “Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 

naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 

ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” (NĪLM kods 1201); 

2. 63307 m
2
 platībā “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 

(NĪLM kods 0101). 

 

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 centrs - kac.kuldiga@vzd.gov.lv 

2. Metrum - liepaja@metrum.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

Dažādi jautājumi 

 

Par Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas darbu 2018.gadā 

 

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs Madars Burnevics, ievērojot Administratīvās 

komisijas nolikumā noteikto, sniedz atskaiti par komisijas paveikto 2018.gadā notikušas 14 

komisijas sēdes, izskatītas 35 lietas, uzlikti naudas sodi par € 605,-. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.20. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

mailto:kac.talsi@vzd.gov.lv
mailto:liepaja@metrum.lv


Protokols parakstīts 02.01.2019. 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 02.01.2019. 
 



Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

 darba pārskats par 2018.gadu 

 

Dundagas novada pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar komisijas  

nolikuma 2.5. punktu, ir apkopojusi informāciju par komisijas darbu 2018.gadā, tai sk. 

analīzi par iespējamiem administratīvā pārkāpuma cēloņiem un to dinamiku. 

 

2018. gadā administratīvās komisijas pamatsastāvā izmaiņu nav un tā turpina 

darbu iepriekšējā apstiprinātā 7 locekļu sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Madars 

Burnevics komisijas locekļi: Ruta Bērziņa, Inese Bernāne, Vizma Lagzdiņa, Dzintars 

Ozols, Valdis Šleiners, Ivo Bordjugs.  

Komisijas sekretāres pienākumus turpina pildīt pašvaldības sekretāre-lietvede 

Dace Kurpniece. 

 

N.p.k. Darbība Skaits 

1. Notikušas sēdes 14 

2. Izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas, no tām: 

1. Administratīvā pārkāpuma protokoli: 
1)  pašvaldības policijas inspektoru sastādītie 

2)  Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 

Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektoru 

sastādītie 

3) Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 

Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 

inspektoru sastādītie 

 

2. Lietas materiāli par audzinoša rakstura 

piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem: 

saņemti no: 

1) Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 

Talsu iecirkņa 

2) Rīgas domes Administratīvās komisijas Bērnu 

lietu apakškomisijas 

Pie administratīvās atbildības sauktajām personām 

piemēroti pamata audzinoša rakstura piespiedu 

līdzekļi: 

1) izteikti brīdinājumi 

2) noteikti uzvedības ierobežojumi - uzlikts par 

pienākumu piedalīties sociālās korekcijas un 

sociālās palīdzības programmā uz laiku līdz 6 

mēnešiem, līdz 29.02.2019. 

 

3. Sūdzības-iesniegumi par pašvaldības policijas 

inspektoru pieņemto lēmumu par administratīvā 

pārkāpuma protokolu – paziņojumu un 

protokolu - lēmumu apstrīdēšanu: 

1) par transportlīdzekļa apstāšanos krasta kāpu zonā 

- personas sūdzību noraidīja un pašvaldības 

policijas inspektora pieņemto lēmumu atstāja spēkā 

2) par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 

35 

23 

11 

11 
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neievērošanu - pašvaldības policijas inspektora 

pieņemto lēmumus atcēla 

 

4. Citi pieņemtie lēmumi saistīti ar Administratīvās 

komisijas darbības kompetenci 

 

 

 

5 
 

3. Par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem 

pie administratīvās atbildības sauktajām personām 

uzliktie sodi, no tiem: 

1) izteikti brīdinājumi 

2) uzlikti naudas sodi 

3) lietvedība izbeigta – nav administratīvā 

pārkāpuma sastāva 

23 

 

 

8 

12 

3 

 

4. 1) uzlikti naudas sodi kopsummā (euro) 

 

2) sods izpildīts, tai sk. arī izdevumi par alkometra 

izmantošanu  

605,00  

 

902,27  

(tai sk. labprātīgi izpildītie naudas sodi, 

arī no iepriekšējiem gadiem, kā arī  

izpildītie ar piespiedu piedziņu+ valsts 

nodeva par lietu nodošanu piespiedu 

izpildei) 

5. Administratīvās komisijas lēmumu pārsūdzība 

Kurzemes rajona tiesā, no tiem: 

1) Administratīvās komisijas lēmums atstāts spēkā  

- 1 

2) Administratīvās komisijas lēmums atcelts un lieta 

nosūtīta komisijai jaunai izskatīšanai – 2 

3 

Komisijas secinājums: 

1. No visām izskatītajām administratīvā pārkāpuma lietām, tāpat kā 2017.gadā, 

visvairāk gadījumu ir par dzīvnieku turēšanas un labturības prasību neievērošanu 

(suņi, kaķi, liellopi), kā rezultātā bez uzraudzības atstātie un klaiņojošie dzīvnieki 

nodarījuši postījumus un materiālus zaudējumus citām personām. Par šāda rakstura 

administratīvajiem pārkāpumiem pie atbildības sauktas 5 personas. 

 

2. Nemainīgi saglabājies nepilngadīgo personu izdarīto administratīvo pārkāpumu 

skaits: 

- par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.
2
 
 
pants); 

- par sīko huligānismu
 (
LAPK 167.pants); 

- par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 42.
1 

panta 4.daļa); 

- par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē 

(LAPK 171.
1
pants). Par administratīvo atbildību, kas paredzēta Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa atbilstošajos pantos šajos gadījumos 

nepilngadīgajām personām (vecumā no 11-14 gadiem) piemēroti audzinoša rakstura 

piespiedu līdzekļi – 6 personām. Vairākkārtīgi sēžu laikā, klātesot bāriņtiesas 

priekšsēdētājai, ir veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar pārkāpumu izdarījušām 

personām un viņu vecākiem, uzsverot, ka viena no pie administratīvās atbildības 

sauktajām nepilngadīgajām personām bija izdarījusi trīs administratīvos pārkāpumus 

pāris mēnešu laikā.  

 

3. Šogad iezīmējusies arī cilvēku bezatbildīgā un vieglprātīgā rīcība, kas izpaudusies 

kā apzināti nepamatota speciālo dienestu izsaukšana (ugunsdzēsības un glābšanas 



dienests, policija, neatliekamā medicīniskā palīdzība). Par šāda rakstura izdarītajiem 

administratīvajiem pārkāpumiem pie administratīvās atbildības sauktas 3 personas. 

Visi trīs administratīvie pārkāpumi izdarīti personām atrodoties alkohola reibumā. 

 

4. Ir uzlabojusies situācija mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu 

pārkāpumiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, 

pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (Slīteres nacionālā parka teritorijā). 

Pašvaldības policijas inspektoru regulāri veiktā patrulēšana šajās teritorijās  

sekmējusies ar izdarīto pārkāpumu samazināšanos. Tāpat samazinājušies arī izdarītie 

pārkāpumi par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu. 

Komisija izskatīja tikai 2 personu apstrīdētos policijas pieņemtos lēmumus par 

naudas soda uzlikšanu par minēto noteikumu pārkāpšanu. 

 

5. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, arī 2018.gadā turpina samazināties personu 

izdarītie administratīvie pārkāpumi par pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu - 

par sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu (trokšņošana) – pie administratīvās 

atbildības saukta 1 persona; par dekoratīvā apgaismojuma bojāšanu – 1 persona; par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu - pie administratīvās 

atbildības sauktas 2 personas; par nekustamo īpašumu kopšanas un uzturēšanas 

noteikumu ievērošanu - pie administratīvās atbildības saukta 1 persona  

 

6. Par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu elektrotīklu 

ekspluatācijas aizsargjoslās (LAPK 93.p.1.d.) sodīta 1 persona. 

 

7. Par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.
2 

p.) sodītas 3 

personas. Visos gadījumos cietušas nepilngadīgas personas, tai sk. divos gadījumos 

ģimenē. 

 

8. Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu (LAPK 173.p.1.d.) sodīta 1 persona.  

 

Dundagas novada pašvaldības  Administratīvās komisijas darba pārskats  par 

2015.-2018.gadu 

 2015. 2016. 2017. 2018. 

Notikušas sēdes 10 8 9 14 

Izskatītas administratīvo pārkāpumu lietas 37 22 23 28 

Pašvaldības pilnvaroto amatpersonu sastādītie 

protokoli 

24 4 10 11 

Valsts policijas amatpersonu sastādītie protokoli 8 18 10 17 

Pie administratīvās atbildības sauktas personas 31 21 18 23 

Lietvedība izbeigta 1 1 2 3 

Izskatītas sūdzības un iesniegumi (tai sk. arī 

apstrīdētie lēmumi par administratīvā pārkāpuma 

protokolu-paziņojumu par transportlīdzekļu 

apstāšanās un stāvēšanas noteikumu un 

iebraukšanu krasta kāpu aizsargjoslā pārkāpšanu) 

5 - 3 2 

Iekasētā soda nauda (euro) 955,53 391,30 755,65 902,27 
 

Informāciju sagatavoja Administratīvās komisijas sekretāre 

Dace Kurpniece 20.12.2018. 


