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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

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

Nr.24. 
2013.gada 19. decembrī 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.04 
Sēdē piedalās 9 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Ansis Roderts, 
Aldons Zumbergs, Una Sila, Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits, Linda Pavlovska 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 
Tiek piedāvāts sēdes izsludinātajā darba kārtībā 1.jautājumu skatīt kā pēdējo  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojumu par lēmumu izpildi un citām 
aktualitātēm noklausīties kā pēdējo jautājumu 
 
Tiek ierosināts papildus izsludinātajai darba kārtībai, iekļaut tajā vēl 2 jautājumus: 

1. Par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores rīkojuma Par Dziesmu un deju 
svētku dalībniekiem atcelšanu 

2. Par atbalstu Dundagas Mācītājmuižas dzīvojamās ēkas konstrukciju 
nostiprināšanai un jumta seguma izveidei 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Iekļaut sēdes darba kārtībā 30.punktu - Par Dundagas novada pašvaldības 
izpilddirektores rīkojuma par Dziesmu un deju svētku dalībniekiem atcelšanu 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Iekļaut sēdes darba kārtībā 31.punktu- Par atbalstu Dundagas Mācītājmuižas dzīvojamās 
ēkas konstrukciju nostiprināšanai un jumta seguma izveidei 
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Sēdes darba kārtība: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Kolkas ūdens” īpašumam un 
atbrīvošanu no NĪN maksas 

2. Par SIA „Kolkas Ūdens” ūdenspiegādes tarifu aprēķiniem  
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Kolkas ev.-lut. Draudzes 

nekustamam īpašumam 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Dundagas novada pašvaldības 

īpašumiem 
5. Par izdevumiem estrādes būvniecībai 
6. Par ēdināšanas diferencēšanu Kolkas pamatskolā 
7. Par auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu apmaksu Dundagas vidusskolas 

10.-12.klašu audzēkņiem 
8. Saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam” 

pieņemšanu 
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pētermači” 
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Briņķi” 
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecvagari” 

12. Par nekustamā īpašuma „Sūniņi” sadalīšanu un apvienošanu 
13. Par nekustamā īpašuma „Paijas” sadalīšanu 
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Juijas” 
15. Par Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai 
16. Par pareizticīgo baznīcas jumta remontu 
17. Par tehniskā risinājuma maiņu 
18. Par papildus līdzekļiem projekta līdzfinansējumam biedrībai „Dundagas aprūpes 

nams „Stacija”” 
19. Par finansēšanu sociālā pakalpojuma nodrošināšanai V.M. 
20. Par privātpersonas iesniegumu 
21. Par aizdevuma atmaksu „Zītari” jumta remontam  
22. Par Koplīgumu 
23. Par video kamerām 
24. Par decembra algu izmaksu decembrī 
25. Par automašīnas nomas līguma termiņa izbeigšanos 
26. Par budžeta grozījumiem 
27. Par Dundagas novada pašvaldības izpildvaras struktūru 
28. Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā 
29. Par grozījumiem atlīdzības noteikšanas kārtībā  
30. Par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores rīkojuma Par Dziesmu un deju 

svētku dalībniekiem atcelšanu 
31. Par atbalstu Dundagas Mācītājmuižas dzīvojamās ēkas konstrukciju 

nostiprināšanai un jumta seguma izveidei 
32. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām 

aktualitātēm 
Dažādi jautājumi 
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1.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Kolkas ūdens” īpašumam 

un atbrīvošanu no NĪN maksas 
G.Laicāns 

Pamats 

1. Dati no nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites sistēmas NĪNO 
2. SIA “Kolkas Ūdens” valdes locekļa Aigara Kehera iesniegums 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.305. „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Kolkas 
ūdens” īpašumam un atbrīvošanu no NĪN maksas”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
2.§ 

Par SIA „Kolkas Ūdens” ūdenspiegādes tarifu aprēķiniem 
Ziņo A.Kehers, G.Laicāns, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs 

 
Pamats 

1. SIA „Kolkas Ūdens” valdes locekļa Aigara Kehera iesniegums (reģ. Nr. DD-2-
26.2/13/680-K no 17.12.2013.) 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.pants 
 
Mērķis 
Nodrošināt Kolkas ciema iedzīvotājus ar ūdensapgādes pakalpojumu 
 

Izvērtējums: 
Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 19.decembrīo saņemts Sia „Kolkas Ūdens” 
iesniegums, kurā lūgts pārņemt pašvaldības īpašumā ūdens attīrīšanas iekārtu KROSS 10000 
un iespēju robežās segt iekārtas ekspluatācijas izdevumus. 
Šobrīd Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegtais ūdensapgādes 
pakalpojuma tarifa projekts paredz, ka ūdensapgādes pakalpojums Kolkas ciema 
iedzīvotājiem būtu 2.21 Ls/m3. Lielākos izdevumus ūdenspiegādes pakalpojuma sniegšanā 
veido minētā attīrīšanas iekārta. 
Dome uzskata, ka minētā cena Kolkas ciema iedzīvotājiem būtu pārāk augsta, šāda cena 
būtiski skartu Kolkas ciema iedzīvotājus- pārāk liela daļa no to ienākumiem tiktu tērēta 
ūdensapgādes pakalpojuma apmaksai. 
 
Lēmuma projekts 
1. Pārņemt Dundagas novada pašvaldības bilancē no SIA „Kolkas Ūdens” ūdens 

attīrīšanas iekārtu KROSS 10000 
2. Attīrīšanas iekārtas KROSS 10000 pārņemšanu noformēt ar nodošanas – pieņemšanas 

aktu. Uzdot to parakstīt domes priekšsēdētājam. 
3. Parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, noslēgt līgumu ar SIA „Kolkas Ūdens” par 

minētās attīrīšanas iekārtas lietošanu. Līgumu uzdot parakstīt domes priekšsēdētājam  
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Tiek izteikti priekšlikumi: 

1. Lemt par ikmēneša dotācijas piešķiršanu SIA „Kolkas Ūdens”, lai samazinātu 
iedzīvotājiem ūdenspiegādes tarifu; 

2. Rast risinājumu, nesamazinot uzņēmuma pamatkapitālu 
3. Steidzamības kārtā sagatavot jautājumu par dotācijas piešķiršanu SIA „Kolkas 

Ūdens” ūdenspiegādes pakalpojumu daļējai segšanai. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.306. „Par SIA „Kolkas Ūdens” ūdenspiegādes tarifu aprēķiniem”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
3. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Kolkas ev.-lut. 
draudzes nekustamam īpašumam 

G.Laicāns 

Pamats 

1.   Dati no nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites sistēmas NĪNO 
2. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”1.pants, 2.punkts (4) 
3. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.punkts 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.307. „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Kolkas ev.-
lut. draudzes nekustamam īpašumam”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

4.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Dundagas novada 

pašvaldības īpašumiem 
G.Laicāns, G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Zumbergs 

Pamats 

1. Dati no nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites sistēmas NĪNO 
2. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”1.pants, 2.punkts 
3. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.308. „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Dundagas 
novada pašvaldības īpašumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
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5.§ 
Par izdevumiem estrādes būvniecībai 

Ziņo G.Kārklevalks; G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs 
Pamats 
Būvdarbu veicēja SIA “Erteks” iesniegums.  
 
Pēc neatkarīga būveksperta pārbaudes, par ko ir sastādīts akts, papildus darbi ir veikti 
pamatoti un izdevumi, kas minēti iesniegumā, ir tieši saistīti ar veiktajiem papildus darbiem. 
Secina, ka turpmāk ir nopietnāk jāizvērtē sagatavotie projekti un sastādītās izdevumu tāmes. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.309. „Par izdevumiem estrādes būvniecībai”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
 
 

6.§ 
Par ēdināšanas diferencēšanu Kolkas pamatskolā 

G.Laicāns 
Pamats 

Likums „Par pašvaldībām”, 2012.gada 13.marta MK noteikumi Nr.172 „Noteikumi 
par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem” 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.310. „Par ēdināšanas diferencēšanu Kolkas pamatskolā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 
 

7.§ 
Par auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu apmaksu Dundagas 

vidusskolas 10.-12.klašu audzēkņiem 
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja 

Pamats: 
Dundagas novada Domes  23.05.2013. lēmums Nr. 111. (protokols Nr.10.) 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.311. „Par auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu apmaksu 
Dundagas vidusskolas 10.-12.klašu audzēkņiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
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8.§ 
Saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

2014.gadam” pieņemšanu 
G.Laicāns, G.Abaja 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 46.pants; likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 
otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā daļa, Pārejas noteikumu 47.punktu 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.312. „Saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu 2014.gadam” pieņemšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

9999....§    
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pētermači”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pētermači”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pētermači”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pētermači”    

G.Laicāns 

Pamats 

Arņa Gavara pilnvarotās personas Vitālija Galaiska 08.11.2013. iesniegums (reģistrēts 
Dundagas novada pašvaldībā 12.11.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/616-G). 

Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.313. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
„Pētermači””. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

10101010....§    
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Briņķi”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Briņķi”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Briņķi”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Briņķi”    

G.Laicāns 

Pamats 

1. SIA „Kurzemes mežierīcība” 28.11.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 28.11.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/644-K). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 

12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 



7 
 

4. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 
noteikumi”. 

5. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.314. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
„Briņķi””. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

11111111....§    
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecvagari”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecvagari”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecvagari”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecvagari”    

G.Laicāns 

Pamats 

1. Viktora Toropova 26.11.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
02.12.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/653-T). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.315. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
„Vecvagari””. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

12.§ 

Par nekustamā īpašuma „Sūniņi” sadalīšanu un apvienošanu 
G.Laicāns 

Pamats 

1.   Vitālija Galaiska 2013. gada 6. decembra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
pašvaldībā 12.12.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/665-G). 
2.   Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa un (3) daļas 2. punkts. 
3.   Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4.   Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
4.   MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.316. „Par nekustamā īpašuma „Sūniņi” sadalīšanu un apvienošanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

13.§ 

Par nekustamā īpašuma „Paijas” sadalīšanu 
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns 

Pamats 

1. Andra Freimuta 2013. Gada 9. Decembra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
pašvaldībā 09.12.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/664-F). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. Panta 1. Daļa. 
3.Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. Punkts.  
4.Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. Daļa. 
5.MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.317. „Par nekustamā īpašuma „Paijas” sadalīšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 

14.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Juijas” 
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns 

Pamats 

1.   Ainas Edolfas 02.12.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
03.12.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/655-E). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.318. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
„Juijas””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

15.§ 

Par Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas  

nodošanu publiskajai apspriešanai 
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja 



9 
 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 30.03.2011. sēdes lēmums Nr. 66 (protokola Nr. 4. 8.§) „Par 
Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu”. 

2. Dundagas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmums Nr. 59 (protokola Nr. 6. 11. §) „Par 
grozījumiem Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumā Nr. 66”. 

3. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 78., 79. punkti. 

 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.319. „Par Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 
1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

16.§ 

Par pareizticīgo baznīcas jumta remontu 
G.Laicāns, A.Zumbergs 

Pamats 
29. 11.2013. iesniegums no pareizticīgās draudzes vecākā P.Sāmīša. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – 1 (A.Zumbergs) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.320. „Par pareizticīgo baznīcas jumta remontu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

 
17.§ 

Par tehniskā risinājuma maiņu 
G.Laicāns 

Pamats 

Likums “Par pašvaldībām” 14.pants:  racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu. 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.321. „Par tehniskā risinājuma maiņu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

18.§ 
Par papildus līdzekļiem projekta līdzfinansējumam biedrībai 

„Dundagas aprūpes nams „Stacija”” 
G.Laicāns 

Pamats 
1. 25. 11.2013. iesniegums no biedrības „Dundagas aprūpes nams - Stacija” valdes 

priekšsēdētājas Dinas Ludevikas. 
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2. Dundagas novada pašvaldības 25.04.2013. lēmums nr. 77, 10.§. par 
līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā „lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.322. „Par papildus līdzekļiem projekta līdzfinansējumam biedrībai 
„Dundagas aprūpes nams „Stacija”””. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
Tiek izsludināts pārtraukums 15 minūtes. 
 

19.§ 

Par finansēšanu sociālā pakalpojuma nodrošināšanai V.M. 
G.Laicāns, A.Zumbergs 

Pamats 

Personas iesniegums 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.323. „Par finansēšanu sociālā pakalpojuma nodrošināšanai V.M.”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

20.§ 

Par privātpersonas iesniegumu 
G.Laicāns 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; Iesniegumu likuma 7.panta pirmās daļas 
5.punkts 
 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.324. „Par privātpersonas iesniegumu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 

21.§ 

Par aizdevuma atmaksu „Zītari” jumta remontam 
G.Laicāns 

Pamats 

Likums par budžetu un finanšu vadību. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
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NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.325. „Par aizdevuma atmaksu „Zītari” jumta remontam”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

22.§ 
Par Koplīgumu 

Par LPDA Dundagas pirmorganizācijas un Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 
Koplīgumā ietveramajiem punktiem 

G.Laicāns, A.Zumbergs 

Pamats 

1. Darba likums 
2. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.326. „Par Koplīgumu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

23.§ 
Par video kamerām 

G.Laicāns, G.Pirvits 
Pamats 
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Dundagas ciemata teritorijā 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.327. „Par video kamerām”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

24.§ 
Par decembra algu izmaksu decembrī 
Ziņo I.Pirvite; G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska 

Pamats 
Grāmatvedības uzskaites un nodokļu maksājumu pielāgošana euro ieviešanai. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska,), pret – nav, atturas – 4 (A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.328. „Par decembra algu izmaksu decembrī”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 
 

25.§ 
Par automašīnas nomas līguma termiņa izbeigšanos 

Par automašīnas Nissan Pick – Up Double Cab nomas līguma termiņa beigām 
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs, G.pirvits 

Pamats 
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1. Likums „Par pašvaldībām” 14. (2) pants.; 
2. SIA „Nordea Finance Latvia” un Dundagas novada domes noslēgtais līgums Nr. 
20105679. 
 
Tiek atgādināts, ka Finanšu komitejā tika piedāvāts arī otrs variants – atgriezt 
automašīnu iznomātājam un iegādāties jaunu. 

Diskusiju rezultātā vienojas, ka balstoties uz iepriekš pieņemto domes lēmumu par 
jaunas automašīnas iegādi Saimnieciskā dienesta vajadzībām, izsludinātais iepirkums 
(specifikācija) bija neētiska attiecībā uz nodokļu maksātājiem. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska), pret – nav, atturas – 4 (A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.329. „Par automašīnas nomas līguma termiņa izbeigšanos”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

26.§ 
Par budžeta grozījumiem 

Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, L.Pavlovska, G.Abaja 
Pamats: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska), pret – 4 (A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), atturas – nav  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.330. „Par budžeta grozījumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 

27.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības izpildvaras struktūru 

Ziņo A.Šturms; G.Laicāns, A.Roderts, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Grīvāne, U.Sila 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts 
 

Debatēs tiek izteikti šādi priekšlikumi un ierosinājumi: 
1. Ir sagatavots informatīvs materiāls, kas būtu jāizmanto lietderīgi. 

Pamatojoties uz noslēg5o pakalpojuma līgumu, noteikt laiku 
pakalpojuma sniedzējai I.Samulei sagatavot ziņojumu par darba 
rezultātiem, lai varētu izdarīt secinājumus par turpmāko rīcību, jo 
veicamajām darbībām ir jābūt sistēmai. 

2. Sasaukt apvienoto komiteju sēdi, kurā varētu noklausīties ziņojumu un 
tad kopīgi izdarīt secinājumus un virzīt jautājumu tālāk 

3. Nevar atbalstīt lēmuma projektā norādīto pašvaldības struktūras 
projektu, jo tas vairāk atbilst nevis iestādēm, bet pašvaldības veicamo 
funkciju sadalījumam par darbības sfērām 
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Tiek izsludināts 10 minūšu pārtraukums, lai precizētu lēmuma projektu, iekļaujot tajā 
debatēs izskanējušos priekšlikumus. 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas – 1 (A.Zumbergs) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.331. „Par Dundagas novada pašvaldības izpildvaras struktūru”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

28.§ 
Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā 

G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Roderts 
Pamats 
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs” 22.punkts 
 
Mērķis 
Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saskaņošana 
 
Izvērtējums 
Izvērtējot līdzšinējo amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu, tika konstatēts, ka to 
nepieciešams precizēt. Tāpēc tiek piedāvāts saskaņot precizēto amatu klasificēšanas 
rezultātu apkopojumu. 
Tiek izteikts ierosinājums apstiprināt sagatavoto katalogu, bet atkārtoti pārskatīt 
noteiktos kritērijus katalogā šādiem amatiem: 

1) Sporta organizators 
2) Projektu vadītājs 
3) Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītājs 
4) Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs 
5) Kancelejas vadītāja 
6) Saimnieciskā dienesta vadītājs 
7) Kultūras pils direktore 
8) Galvenā grāmatvede 
9) Kubalu skolas-muzeja vadītājs 
10) Novada bibliotēkas vadītāja 
11) Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs 

 
Tiek ierosināts balsot par piedāvāto atšķirīgo lēmuma projektu: 
apstiprināt sagatavoto katalogu, bet atkārtoti pārskatīt noteiktos kritērijus katalogā 
šādiem amatiem: 

1) Sporta organizators 
2) Projektu vadītājs 
3) Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītājs 
4) Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs 
5) Kancelejas vadītāja 
6) Saimnieciskā dienesta vadītājs 
7) Kultūras pils direktore 
8) Galvenā grāmatvede 
9) Kubalu skolas-muzeja vadītājs 
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10) Novada bibliotēkas vadītāja 
11) Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  
A.Roderts), pret – nav, atturas –5 (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska) 
Lēmuma projekts nav apstiprināts. 
 
Tiek ierosināts balsot par sagatavoto lēmuma projektu: 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska), pret – nav, atturas – 4 (A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.332. „Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu 
katalogā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 

29.§ 
Par grozījumiem atlīdzības noteikšanas kārtībā 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos 
„Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība” 

G.Laicāns, G.Abaja, A.Roderts 
Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts, 41.panta pirmās 
daļas 2.punkts 

 
Mērķis 
 Noteikt amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmērus 
 
Izvērtējums 
Izvērtējot līdz šim noteiktos amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmērus, tika 
konstatēts, ka šādu mēnešalgu apmēru nav iespējams piemērot. Tāpēc tiek piedāvāts 
noteikt citādākus amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmērus. 
Tiek ierosināts 

1)  Pielikuma Nr. 1 Paskaidrojuma daļu papildināt 2.punktā ar „izglītības iestādes 
vadītājam un vadītāja vietniekam mācību darbā…” 

2) Papildināt ar 4.punktu- Izglītības iestādes vadītājam un viņa vietniekam mācību 
darbā, kuru darba samaksa tiek veikta no piešķirtajām valsts mērķdotācijām 
pedagogu darba samaksai, segt starpību no pašvaldības budžeta, kas radusies 
izvērtējot un nosakot darba algu pēc pašvaldības atlīdzības noteikšanas 
kritērijiem un MK noteikto atlīdzību. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska), pret - 4 (A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), atturas – nav  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.333. „Par grozījumiem atlīdzības noteikšanas kārtībā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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30.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores rīkojuma par Dziesmu 

un deju svētku dalībniekiem atcelšanu 
Ziņo A.Zumbergs; G.Laicāns, A.Roderts 

 
Lēmuma projekts tiek izskatīts pamatojoties uz deputāta A.Zumberga iesniegumu un 
tam klāt pievienoto lēmuma projektu: 
 
Pamats: 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 3.p. 
Darba likums 74.pants 
Likums „Par pašvaldībām” 69.pants 
Valsts pārvaldes iekārtas likums 7., 8. Un 10.p. (1) daļa 
Izpilddirektores 26.jūnija rīkojums Nr.4-2.3/13/54 
Deputāta A.Zumberga 21.10.2013. pieprasījums izpilddirektorei 
Izpilddirektores I.Ralles 29.10.2013. atbilde deputātam A.Zumbergam 
Deputāta A.Zumberga 01.11.2013. pieprasījums domes priekšsēdētājam 
Deputāta A.Zumberga 05.12.2013. pieprasījums domes priekšsēdētājam 
Domes priekšsēdētāja 06.12.2013. atbilde deputātam A.Zumbergam 
 
Izvērtējums: 
Pašvaldības izpilddirektore I.Ralle 26.jūnijā 2013.g. ir izdevusi minēto rīkojumu, ar kuru 
ir piešķirtas papildus brīvdienas, saglabājot vidējo izpeļņu, 22 pašvaldības darbiniekiem, 
Rīkojums neatbilst juridiskās tehnikas noteikumiem- tajā nav minēts tiesiskais 
pamatojums. Patiesībā tāda arī nav, jo Darba likums paredz un Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums nepieļauj šādas papildus 
apmaksātas brīvdienas piešķirt. 
Ar šo rīkojumu izpilddirektore I.Ralle piešķir apmaksātas brīvdienas arī sev pašai, 
tādējādi nonākot interešu konfliktā. Rīkojums izdots apejot iestāžu vadītāju kompetenci, 
tādējādi neievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā un likumā Par pašvaldībām 
noteiktos padotības un pārraudzības principus. Par brīvdienu piešķiršanu darbinieki 
iesniegumus nav rakstījuši. 
Izanalizējot rīkojumā ietverto darbinieku sarakstu secināms, ka septiņiem no viņiem 
šajā laikā bija jau piešķirts kārtējais atvaļinājums, bet septiņi darbinieki atradās 
komandējumā. Pašvaldības amatiermākslas kolektīvus Dziesmu un deju svētkos 
pārstāvēja 106 dalībnieki, bet tikai astoņiem- tiem, kas strādā pašvaldībā, tika piešķirts 
atbalsts. Tāda situācija rada negatīvu iespaidu par pašvaldību un tās vadību. 
Deputāta A.Zumberga uzraudzības kārtībā veiktajā pārbaudes procesā izpilddirektore 
izvairījās no konkrētas atbildes sniegšanas par rīkojuma tiesisko pamatojumu un 
pašvaldības konkrētajiem izdevumiem. Nav atzinusi, ka rīkojumu izdevusi atrodoties 
interešu konflikta situācijā un nav atzinusi nekādas savas rīcības negatīvās sekas. 
Domes priekšsēdētājs, saņemot deputāta pieprasījumu centās ilgstoši izvairīties no 
atbildes sniegšanas. Savstarpējās sarunās mētājās no pilnīgas izpilddirektores  vainas 
atzīšanas līdz pilnīgai viņas attaisnošanai. Likumā paredzēto, ne vēlāk kā 15 dienu laikā, 
atbildi sniedza pēc mēneša. 
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Domes priekšsēdētājs ir atteicies vērtēt izpilddirektores rīcības tiesiskumu un izteicis 
šādai rīcībai atbalstu. Lai nodrošinātu likumību pārvaldes darbā ir nepieciešama domes 
iejaukšanās un minētā rīkojuma atcelšana. 
 
 
 
Lēmuma projekts 
Atcelt izpilddirektores 26.06.2013. rīkojumu Nr. 4-23/13/54 „Par Dziesmu un deju 
svētku dalībniekiem”. 
 
Tiek skaidrots, ka 

1) izpilddirektore I.Ralle Dziesmu un deju svētkos kā dalībniece nav piedalījusies; 
2) uz šī rīkojuma pamata pašvaldībai nav radušies nekādi papildus izdevumi, jo 

pašvaldības darbiniekiem netika izmaksāts nekas papildus, bet tikai saglabāta 
darba alga par tām dienām, kad viņi atradās prombūtnē, 

3) rīkojums tapa pamatojoties uz vairāku darbinieku vaicājumu par to, vai viņi kā 
dalībnieki  var braukt uz šiem svētkiem vai nē 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (A.Zumbergs, G.Abaja,  A.Roderts), pret – 
5 (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska), atturas – 1 (S.Šnikvalde) 

 
Lēmuma projekts nav apstiprināts. 

 
 
 

31.§ 
Par atbalstu Dundagas Mācītājmuižas dzīvojamās ēkas konstrukciju 

nostiprināšanai un jumta seguma izveidei 
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja 

 
Pamats 
Likums „Par pašvaldībām” 12.pants, 15.panta pirmās daļas 5.punkts 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, 
L.Pavlovska, S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – nav, atturas –nav pildot likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, 
balsošanā nepiedalās A.Zumbergs 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.334. „Par atbalstu Dundagas Mācītājmuižas dzīvojamās ēkas 
konstrukciju nostiprināšanai un jumta seguma izveidei”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
  
 

32.§ 
Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi 

un citām aktualitātēm 
 
Izpilddirektore I.Ralle informē par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm: 

1. Par budžeta sagatavošanas procesu 
2. Par gada nogalē pabeigtajiem projektiem 
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3. Par veiktajiem pašvaldības iepirkumiem u.c. 
 
 

Sēde slēgta plkst. 17.35. 
 
 
Protokols parakstīts 02.01.2014. 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.24.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.305. 

19.12.2013. 
1.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Kolkas ūdens” īpašumam 

un atbrīvošanu no NĪN maksas 

Pamats 

1. Dati no nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites sistēmas NĪNO 
3. SIA “Kolkas Ūdens” valdes locekļa Aigara Kehera iesniegums 

Mērķis 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par SIA “Kolkas Ūdens” nekustamo īpašumu un 
atbrīvot SIA “Kolkas ūdens” no nekustamā īpašuma nodokļa maksas. 

Izvērtējums 

Dundagas novada nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NINO tiek uzrādīti 
parādi par SIA “Kolkas Ūdens” piederošo nekustamo īpašumu. Kopējā summa uz 2013.gada 
19.decembri ir Ls 7,85 (septiņi  lati un 85 santīmi), no kuriem parādi ir Ls 5,00 (pieci lati ), 
nokavējuma nauda – Ls 2,85 (divi lati un 85 santīmi). 
Esošā NINO sistēma darbojas no 2010.gada decembra. Parādu kopsummu veido 2010.gada 
decembra ievades dati no iepriekšējās sistēmas. No 2011.gada nav veikti jauni nodokļu  
aprēķini SIA “Kolkas Ūdens” īpašumam, sistēma ir rēķinājusi tikai nokavējuma naudu. 
Saņemts iesniegums no SIA “Kolkas ūdens “ valdes locekļa Aigara Kehera ar lūgumu dzēst 
nekustamā īpašuma nodokļu parādu  Ls 7.85 par nekustamo īpašumu ”Avotiņi”, kadastra 
numurs 8862 007 0253, sakarā ar to, ka SIA “Kolkas Ūdens” netika informēts par aprēķinātā 
nekustamā īpašuma nodokļu summu un apmēru, kā arī lūgums turpmāk atbrīvot no nekustamā 
īpašuma nodokļa maksas. 
Lēmumu par NĪN parāda dzēšanu pieņem Dundagas novada dome. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

 
1. Dzēst  nekustamā īpašuma nodokļa parādu SIA “Kolkas Ūdens” Kopējā summa Ls 7,85 
(septiņi lati un 85 santīmi). 
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2. Atbrīvot SIA “Kolkas Ūdens” no nekustamā īpašuma maksas. 
3. Uzdot nekustamā īpašuma administratorei veikt šīs izmaiņas NINO sistēmā. 

 
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: SIA “Kolkas Ūdens” 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, NĪN administratorei. 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.24.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.306. 

19.12.2013. 
2.§ 

Par SIA „Kolkas Ūdens” ūdenspiegādes tarifu aprēķiniem 
Pamats: 

1. SIA „Kolkas Ūdens” valdes locekļa Aigara Kehera iesniegums (reģ. Nr. DD-2-
26.2/13/680-K no 17.12.2013.) 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.pants 
 
Mērķis 
Nodrošināt Kolkas ciema iedzīvotājus ar ūdensapgādes pakalpojumu 
 

Izvērtējums: 
Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 19.decembrīo saņemts SIA „Kolkas Ūdens” 
iesniegums, kurā lūgts pārņemt pašvaldības īpašumā ūdens attīrīšanas iekārtu KROSS 10000 
un iespēju robežās segt iekārtas ekspluatācijas izdevumus. 
Šobrīd Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegtais ūdensapgādes 
pakalpojuma tarifa projekts paredz, ka ūdensapgādes pakalpojums Kolkas ciema 
iedzīvotājiem būtu 2.21 Ls/m3. Lielākos izdevumus ūdenspiegādes pakalpojuma sniegšanā 
veido minētā attīrīšanas iekārta. 
Dome uzskata, ka minētā cena Kolkas ciema iedzīvotājiem būtu pārāk augsta, šāda cena 
būtiski skartu Kolkas ciema iedzīvotājus- pārāk liela daļa no to ienākumiem tiktu tērēta 
ūdensapgādes pakalpojuma apmaksai. 
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Uzdot pašvaldības Finanšu speciālistei Z.Eizenbergai sagatavot lēmuma projektu par 
dotācijas piešķiršanu SIA „Kolkas Ūdens” ūdensapgādes pakalpojumu izdevumu daļējai 
segšanai. 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.307. 
19.12.2013. 

3. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Kolkas ev.-lut. 

draudzes nekustamam īpašumam 

Pamats 

1.   Dati no nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites sistēmas NĪNO 
2.   Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”1.pants, 2.punkts (4) 
3.   Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.punkts 

Mērķis 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes  
nekustamo īpašumu. 

Izvērtējums 

Dundagas novada nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NINO tiek 
uzrādīts parāds par Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes piederošo nekustamo 
īpašumu „Evaņģēliski luteriskās baznīcas zeme” (zeme). Kopējā summa uz 2013.gada 
19.decembri ir Ls 7,83 (septiņi  lati un 83 santīmi), no kuriem parādi ir Ls 5,00 (pieci lati 
), nokavējuma nauda – Ls 2,83 (divi lati un 83 santīmi). 
Esošā NINO sistēma darbojas no 2010.gada decembra. Parādu kopsummu veido 
2010.gada decembra ievades dati no iepriekšējās sistēmas. No 2011.gada nav veikti 
jauni nodokļu  aprēķini Kolkas evaņģēliski luteriskā draudzes īpašumam, sistēma ir 
rēķinājusi tikai nokavējuma naudu. 
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.punktā (4) teikts, ka ar nekustamā 
īpašuma nodokli neapliek reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu, kuru neizmanto 
saimnieciskajā darbībā, tie netiek izīrēti vai iznomāti. 
Lēmumu par NĪN parāda dzēšanu pieņem Dundagas novada dome. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1) Dzēst  nekustamā īpašuma nodokļa parādu Kolkas evaņģēliski luteriskās 
draudzes  īpašumam „Evaņģēliski luteriskās baznīcas zeme” (zeme) Ls 7,83 
(septiņi lati un 83 santīmi). 

2) Uzdot nekustamā īpašuma administratorei veikt šīs izmaiņas NINO sistēmā. 
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms:  Kolkas evaņģēliski luteriskai draudzei 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, NĪN administratorei. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.308. 
19.12.2013. 

4.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Dundagas novada 

pašvaldības īpašumiem 

Pamats 

1. Dati no nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites sistēmas NĪNO 
4. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”1.pants, 2.punkts 
5. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.punkts 

 

Mērķis 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Dundagas novada pašvaldības 
nekustamiem īpašumiem. 
 

Izvērtējums 

Dundagas novada nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā tiek uzrādīti 
parādi par Dundagas novada pašvaldībai piederošiem nekustamajiem īpašumiem. 
Kopējā summa uz 2013.gada 19.decembri ir Ls 466.17 (četri simti sešdesmit seši lati un 
17 santīmi), no kuriem parādi ir Ls 277,84 (divi simti septiņdesmit septiņi lati un 84 
santīmi), nokavējuma nauda – 188,33 (viens simts astoņdesmit astoņi lati un 33 
santīmi). 
Esošā NINO sistēma darbojas no 2010.gada decembra. Parādu kopsummu veido 
2010.gada decembra ievades dati no iepriekšējās sistēmas. Pārejot no vienas sistēmas uz 
otru, radusies sistēmiska kļūda. No 2011.gada nav veikti jauni nodokļu  aprēķini 
pašvaldības īpašumiem, sistēma ir rēķinājusi tikai nokavējuma naudu. 
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.punktā teikts, ka ar nekustamā 
īpašuma nodokli neapliek pašvaldības nekustamo īpašumu, kuru lieto pašvaldības dome, 
kā arī tās iestādes, kuras tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un atrodas 
šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī citām personām iznomāto vai 
valdījumā nodoto pašvaldības īpašumu, kurš tiek izmantots medicīnas vai sociālās 
aprūpes pakalpojumu sniegšanai, un nekustamo īpašumu, kas radīts, īstenojot privātās 
un publiskās partnerības projektu, un tiek lietots pašvaldības funkciju izpildes 
nodrošināšanai, kā arī sociālās dzīvojamās mājas un sociālos dzīvokļus. 
Lēmumu par NĪN parāda dzēšanu pieņem Dundagas novada dome. 
 



24 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1. Dzēst  nekustamā īpašuma nodokļa parādu Dundagas novada pašvaldības īpašumiem. 
Kopējā summa Ls 466.17 (četri simti sešdesmit seši lati un 17 santīmi). 

2. Uzdot nekustamā īpašuma administratorei veikt šīs izmaiņas NINO sistēmā. 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, NĪN administratorei. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.309. 
19.12.2013. 

5.§ 
Par izdevumiem estrādes būvniecībai 

Pamats 
Būvdarbu veicēja SIA “Erteks” iesniegums.  
 
Mērķis 
Kvalitatīvi realizēt projektu Vasaras estrādes būvniecība Dundagas pils parkā.  
 
Izvērtējums 

Saņemts  SIA “Erteks” iesniegums par to, ka uzsākot projekta realizāciju atklājās projektā 
neievērtēti darbi un atšķirības starp veicamajiem darbiem, nepieciešamajiem materiāliem un 
tāmes ekonomiskajā daļā norādītajiem apjomiem. Uzsākot būvdarbus atklājās augsts 
gruntsūdeņu līmenis estrādes būvniecības vietā un bija nepieciešams izņemt un nomainīt 
grunti lielākā apjomā nekā bija paredzējis projektētājs. Otru papildus nepieciešamo līdzekļu 
daļu veido kļūdas projekta ekonomiskajā daļā. Neparedzēto un papildus darbu apjomu ir 
apstiprinājis būvinspektors un autoruzraugs. Neparedzētie darbi aprakstīti iesniegumā un 
tāmē. Veiktie darbi precizēti arī pievienotajās skicēs. Lai veiktu iepriekšminētos darbus 
nepieciešami papildus līdzekļi Ls 20992,92. Lai kvalitatīvi veiktu paredzētos būvdarbus 
būvnieks šos darbus ir paveicis un ir nepieciešams viņam par to samaksāt, lai projekta 
realizācijai nepietrūktu apgrozāmo līdzekļu un varētu pabeigt projektu un atgūt ES 
finansējumu. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

 
Piešķirt līdzekļus Ls 20992,92 projekta „Vasaras estrādes būvniecība Dundagas pils parkā” 
realizēšanai. Līdzekļus piešķirt no papildus ienākušajiem budžeta līdzekļiem. 

 
Lēmums nododams izpildei:  izpilddirektors, NĪ speciālists. 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.310. 
19.12.2013. 

6.§ 
Par ēdināšanas diferencēšanu Kolkas pamatskolā 

Pamats 
Likums „Par pašvaldībām”, MK not.nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības 

iestāžu izglītojamiem”, Rīgā 2012.gada 13.martā 

Mērķis 
Kolkas pamatskolā diferencēt ēdināšanas pakalpojumus atbilstoši izglītojamo vecumiem. 

Izvērtējums 
 Ēdināšanas pakalpojumu Kolkas pamatskolā nosaka 22.12.2011. Dundagas novada 

Domes lēmums Nr.366 „Par ieņēmumu no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem (Par 
ēdināšanas maksu Kolkas pamatskolā un b-zā)”: ēdiena sagatavošanas izmaksas PII „Rūķītis” 
ir Ls 0,30 dienā, skolā - Ls 0,25 dienā, bet ēdināšanas izdevumi tiek apmaksāti pēc faktiski 
patērētā produktu daudzuma. No 2012.gada 1.janvāra Kolkas pamatskolā par trīsreizēju 
ēdināšanu (brokastis, pusdienas, launags) PII „Rūķītis” izglītojamo vecāki vidēji sedz 
produktu izmaksas Ls 0,85 dienā, pamatskolā par pusdienām vecāki sedz Ls 0,45 dienā,  
ēdiena sagatavošanas pakalpojuma maksa Ls 0,25 dienā. Internātā „Rūķu nams” par 
brokastīm, launagu un vakariņām produktu maksa Ls 1,08{pusdieno skolā}. Tā kā produktu 
cenas ir paaugstinājušās,  nepieciešams palielināt maksu par produktiem vidēji par 8%.  

13.03.2012. MK noteikumi „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 
izglītojamiem” nosaka diferencētas uztura normas bērniem pirmsskolas un pamatizglītības 
posmos: 

Vecumposms Enerģija (kcal) 

1-3 gadi (brokastis, pusdienas, launags) 910-1105 
4-6 gadi (brokastis, pusdienas, launags) 1260-1530 
1.-4. klase (pusdienas) 690-780 
5.-9.klase (pusdienas) 815-935 

Diferencējot samaksu par ēdināšanu atbilstoši vecumposmiem, ņemot vērā cenu 
pieaugumu un esošo ēdienkarti papildinot ar daudzveidīgu piena produkciju, produktu 
izmaksas ēdienreizēm plānojamas sekojošas: 

Vecumposms Ēdienreize Ls Kopā Ls 

1-3 gadi  brokastis 0,20 
0,85 pusdienas 0,45 

launags 0,20 



27 
 

4-6 gadi  brokastis 0,25 
1,00 pusdienas 0,50 

launags 0,25 
1.-9.klase  pusdienas 0,55  
Internātā 
”Rūķu nams” 

brokastis 0,27 
1,15 launags 0,27 

vakariņas 0,61 

Pamatojoties uz 28.11.2013. Dundagas novada domes lēmumu „Par ēdināšanas maksas 
noteikšanu PII „Kurzemīte”, atcelt Kolkas pamatskolā dienas maksu par ēdiena pagatavošanu 
PII „Rūķītis” Ls 0,30. 

Tiek  sniegta informācija, ka ar šī lēmuma pieņemšanu 2014.gadā ieņēmumi 
samazināsies par Ls 1375,-. 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
No 2014.gada 1.janvāra Kolkas pamatskolā: 

1. atcelt dienas maksu par ēdiena pagatavošanu PII „Rūķītis” Ls 0,30. 
2. Noteikt maksu par ēdināšanu izglītojamiem vecumā no 1-3 gadiem par 3 ēdienreizēm 

Ls 0,85, no 4-6 gadiem par 3 ēdienreizēm Ls 1,00, izglītojamiem 1.-9.klasē par 
pusdienām Ls 0,80, 5.-9.klasē Ls 0,60, internātā par brokastīm, launagu, vakariņām Ls 
1,15, aprēķinot maksu pēc faktiski patērēto produktu daudzuma. 

 
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pamatskolas direktorei A.Laukšteinei 
 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.311. 
19.12.2013. 

7.§ 
Par auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu apmaksu Dundagas 

vidusskolas 10.-12.klašu audzēkņiem 
Pamats: 
Dundagas novada Domes  23.05.2013. lēmums Nr. 111. (protokols Nr.10.) 
 
Mērķis: 
Apmaksāt autoskolas SIA „DSI” veikto pakalpojumu par audzēkņu apmācību  
 
Izvērtējums: 

Dundagas novada Dome ir nolēmusi (protokols Nr.10, 23.05.2013. Nr.111) 
nodrošināt „B”  kategorijas auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu organizēšanu 
Dundagas vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem teorētisko zināšanu apguvei /ceļu 
satiksmes noteikumu apguvi/ ar 2014.gada 1.janvāri. Ņemot vērā skolēnu mācību 
procesa noslogojumu, skolas vadība nolēma kursus organizēt novembra/decembra 
mēnešos. Kursu nodarbības 2.semestrī būtiski traucētu mācību apguvi. Izveidojusies 
situācija, ka kursi notikuši, bet samaksu vēl tikai plānosim nākošā gada budžetā. Ierosinu 
apmaksāt minēto autoskolas pakalpojumu šajā gadā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Apmaksāt autoskolas SIA „DSI” veikto pakalpojumu par audzēkņu apmācību Ls 825,- (15 
x55,-) no Dundagas vidusskolas budžeta līdzekļiem. 
 
Lēmuma projekta sagatavotājs: Dundagas vidusskolas direktore A.Štrausa 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.312. 
19.12.2013. 

8.§ 
Saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

2014.gadam” pieņemšanu 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 46.pants; likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 
otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā daļa, Pārejas noteikumu 47.punktu 
 
Mērķis 
Noteikt kārtību, kādā 2014.gadā Dundagas novada pašvaldībā ar nekustamā īpašuma 
nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, 
izņemot garāžas, kā arī noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu 2014.gadā. 
 
Izvērtējums 
 Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts pilnvaro 
pašvaldību noteikt, ka dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, 
izņemot garāžas, var neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli. 
 
Savukārt, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka 
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas 
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. 
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 47.punkts 
nosaka, ka saistošie noteikumi tiek izdoti likuma “Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā 
kārtībā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

Pieņemt Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošos noteikumus 
Nr. 32 “Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2014.gadā” 
(pievienots pielikumā). 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 
Gunāram Laicānam 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 



30 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.313. 
19.12.2013. 

9999....§    
Par zemePar zemePar zemePar zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pētermači”s ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pētermači”s ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pētermači”s ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pētermači”    

Pamats 

Arņa Gavara pilnvarotās personas Vitālija Galaiska 08.11.2013. iesniegums (reģistrēts 
Dundagas novada pašvaldībā 12.11.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/616-G). 

Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Pētermači” ar kadastra Nr. 8850 004 0024 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Pētermači”) kopplatība ir 77,8 ha, tas atrodas Cirstes teritoriālajā ciemā, Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 19,7 ha  lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0024, kuru 
18,4 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,7 ha zeme zem ēkām un 
pagalmiem, 0,4 ha zeme zem ceļiem un 0,2 ha pārējās zemes; 

2) 58,1 ha  lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0031, 
kuru 11,6 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 45,8 ha meži, 0,1 
krūmāji, 0,2 ha zeme zem ūdeņiem, 0,3 ha zeme zem ceļiem un 0,1 ha pārējās zemes; 

Saskaņā ar ierakstu Talsu zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.912 nekustamā īpašuma „Pētermači” 2/3 domājamo daļu īpašnieks ir Jānis 
Kārlis Javalds un 1/3 domājamās daļas īpašnieks ir Arnis Gavars. 

Nekustamā īpašuma „Pētermači” īpašnieks Arnis Gavars ir pilnvarojis (iereģistrēts aktu un 
apliecinājumu reģistrā ar Nr. 2125) Vitāliju Galaiski (turpmāk – pilnvarotā persona) pārstāvēt 
intereses un kārtot jautājumus par nekustamā īpašuma „Pētremači” reālu sadali. 

Pilnvarotā persona vēlas nekustamā īpašuma „Pētermači” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 004 0031 sadalīt divās daļās atdalot vienu zemes vienību aptuveni 23,24 ha 
platībā atbilstoši  SIA „Latvijasmernieks.lv” shēmai „B” un noteikt braucamā ceļa servitūtu 
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zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0031 par labu atdalāmajai zemes vienībai 
(saskaņā ar Talsu rajona tiesas spriedumu lieta Nr. C36076512). 

Saskaņā ar Talsu rajona tiesas 07.06.2013. lietas Nr. C36076512 aizmugurisko spriedumu 
tiesa nosprieda: 

1) Izbeigt Arņa Gavara un Jāņa Kārļa Javalda kopīpašumu uz nekustamo īpašumu 
„Pētermači” Dundagas pagastā Dundagas novadā un sadalīt kopīpašumu reālās daļās. 

2) Noteikt Arņa Gavara īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar kadastra numuru  
8850 004 0032 6,6 ha platībā un zemes gabalu 23,24 hektārus no zemes vienības ar 
kadastra numuru 8850 004 0031, atbilstoši SIA „Latvijasmernieks.lv” shēmai „B” 
daļai lietas 15.lapā, atdalot to no nekustamā īpašuma „Pētermači” Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā, reģistrētu Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.912, 
ar kadastra numuru 8850 004 0024. 

3) Noteikt Jāņa Kārļa Javalda īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar kadastra numuru 
8850 004 0024 19,7 ha platībā un uz zemes gabala esošajām ēkām, un no zemes 
gabala ar kadastra numuru 8850 004 0031 atdalāmu zemes gabalu 34, 86  hektārus, 
atbilstoši SIA „Latvijasmernieks.lv” shēmai „A” daļai lietas 15.lapā. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu izstrādā 
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 
ievērojot  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11 
„Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) nekustamā 
īpašuma „Pētermači” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0031 atrodas plānotās 
izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) kā meliorēta platība un „Mežu 
teritorijas” (MT). 

Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka „Lauksaimniecības teritorijās” (LT): 
„Zemesgabala minimālā platība – 0,15 ha un platums – 50 m”. „Mežu teritorijām” (MT) nav 
noteikta jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes vienības 
sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu prasībām. 

Piekļūšana jaunveidojamajai zemes vienībai iespējama pa plānotu servitūta ceļu, kas caur 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0031 pieslēgtos vietējam valsts autoceļam 
V1381 Mazirbe-Vīdale-Kaļķi. 

Saskaņā ar Talsu rajona tiesas 07.06.2013. lietas Nr. C36076512 aizmugurisko spriedumu 
tiesa nosprieda nodibināt braucamā ceļa servitūtu zemes gabalā ar kadastra numuru  
8850 004 0031, par labu kā valdošajam īpašumam atdalāmajam zemes gabalam 23,24 hektāru 
platībā, saskaņā ar SIA „Latvijasmernieks.lv” 2012.gada 28.augusta sagatavoto shēmu no 
robežzīmēm Nr.12 uz Nr.13, lai nokļūtu īpašumā „B”. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 13. punktu: nodrošinot piekļūšanas iespēju katrai projektētajai zemes vienībai vai 
ar projektu izmainot piekļuves iespējas jau esošai zemes vienībai, pašvaldība projekta 
izstrādes nosacījumos norāda personas un institūcijas, ar kurām projekts jāsaskaņo, lai 
nodrošinātu piekļuves iespējas. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 
12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei 
Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto 
aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no 
Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas 
detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta 
grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai 
zemes ierīcības projekta materiāliem. 



32 
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pētermači” (kadastra  
Nr. 8850 004 0024) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0031, sadalot to divās 
daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu. 
2.   Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 
3.Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajai zemes vienībai. 
4.   Lai nodrošinātu piekļuves iespējas, jaunveidojamajai zemes vienībai, zemes ierīcības 
projekts saskaņojams ar nekustamā īpašuma „Pētermači” (kadastra Nr.  
8850 004 0024) kopīpašnieku Jāni Kārli Javaldu. 
5.   Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”. 
6.   Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo ar 
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
 
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. Vitālijam Galaiskim: Puikules iela 23, Rīga, LV-1030. 
2. Jānim Kārlim Javaldam: „Pētermači”, Cirstes, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270. 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.314. 
19.12.2013. 

10101010....§    
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Briņķi”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Briņķi”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Briņķi”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Briņķi”    

Pamats 

1. SIA „Kurzemes mežierīcība” 28.11.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 28.11.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/644-K). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 

12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
4. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
5. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Briņķi” ar kadastra Nr. 8850 026 0008 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Briņķi”) kopplatība ir 78,5 ha, tas atrodas Sabdagas blīvās apbūves teritorijā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8850 026 0008, kuru 49,3 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, 27,2 ha meži un 2 ha citas zemes. 

Nekustamā īpašuma „Briņķi” īpašniece Jolanta Ģērmane 2013. gada 27. novembra 
pirkuma līgumā, kas noslēgts ar SIA „Kurzemes mežierīcība” ir pilnvarojusi SIA „Kurzemes 
mežierīcība” un tās valdes priekšsēdētāju Dzintaru Dankbāru ierosināt un gādāt par 
nepieciešamo zemes ierīcību. 

SIA „Kurzemes mežierīcība” vēlas nekustamā īpašuma „Briņķi” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 026 0008 sadalīt divās daļās atdalot neapbūvētu zemes gabalu ar mežu 
apmēram 19,1 ha platībā. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu izstrādā 
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 
ievērojot  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11 
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„Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) nekustamā 
īpašuma „Briņķi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0008 atrodas plānotās 
izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) un „Mežu teritorijas” (MT). 

Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība – 0,15 
ha un platums – 50 m”. „Mežu teritorijām” (MT) nav noteikta jaunveidojamā zemes gabala 
minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo 
noteikumu prasībām. 

 
Piekļūšana jaunveidojamajai zemes vienībai iespējama pa plānotu servitūta ceļu. 
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 

12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei 
Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto 
aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no 
Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas 
detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta 
grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai 
zemes ierīcības projekta materiāliem. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1.   Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Briņķi” (kadastra  
Nr. 8850 026 0008) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0008, sadalot to divās 
daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu. 
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 
3. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajai zemes vienībai. 
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”. 
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo ar 
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
 
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: SIA „Kurzemes mežierīcība”, „Uplejas”, Ziru pagasts, Ventspils novads, 
LV-3624. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.315. 
19.12.2013. 

11111111....§    
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecvagari”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecvagari”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecvagari”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecvagari”    

Pamats 

1. Viktora Toropova 26.11.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
02.12.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/653-T). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Vecvagari” ar kadastra Nr. 8850 009 0013 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Vecvagari”) kopplatība ir 121,62 ha, tas atrodas Muņu teritoriālajā ciemā, Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no  
1)   101,50 ha  lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0013, kuru 
35,60 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 63,10 ha meži, 0,80 ha zeme 
zem ūdeņiem, 1,30 ha zeme zem ēkām un pagalmiem, 0,20 ha zeme zem ceļiem un 0,50 ha 
pārējās zemes; 
2)   20,12 ha  lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0014, kuru 
19,86 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,08 ha krūmāji, 0,18 ha zeme 
zem ūdeņiem. 
Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Vecvagari” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

8850 009 0014 sadalīt divās daļās (saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu), veidojot vienu 
zemes vienību 1 aptuveni 14,12 ha platībā un zemes vienību 2 aptuveni 6,00ha. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu izstrādā 
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 
ievērojot  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11 
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„Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) nekustamā 
īpašuma „Vecvagari” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0014 atrodas plānotās 
izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) kā meliorēta platība. 

Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība – 0,15 
ha un platums – 50 m”, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo 
noteikumu prasībām. 

Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama pa plānotu servitūta ceļu, kas 
pieslēgtos vietējam valsts autoceļam V1307 Dundaga-Melnsils, no kura būtu nodrošināta 
piekļuve abām plānotajām zemes vienībām. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 

12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei 
Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto 
aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no 
Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas 
detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta 
grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai 
zemes ierīcības projekta materiāliem. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1.   Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecvagari” (kadastra  
Nr. 8850 009 0013) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0014, sadalot to divās 
daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. Pielikumu. 
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 
3. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām pa plānotu servitūta ceļu. 
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”. 
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo ar 
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
 
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: Viktoram Toropovam – Dzirciema iela 45-22, Rīga, LV-1083. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.316. 
19.12.2013. 

12.§ 

Par nekustamā īpašuma „Sūniņi” sadalīšanu un apvienošanu 

Pamats 

1.   Vitālija Galaiska 2013. gada 6. decembra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
pašvaldībā 12.12.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/665-G). 
2.   Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa un (3) daļas 2. punkts. 
3.   Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4.   Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
4.   MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 

Mērķis 

1. Nekustamā īpašuma „Sūniņi” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību. 
2. No nekustamā īpašuma „Sūniņi” atdalāmās zemes vienības apvienošana ar nekustamo 
īpašumu „Līvas”. 

Izvērtējums 

Nekustamo īpašumu „Sūniņi” ar kadastra Nr. 8850 001 0063 (turpmāk - nekustamais 
īpašums „Sūniņi”) un „Līvas” ar kadastra Nr. 8850 001 0019 (turpmāk - nekustamais īpašums 
„Līvas”) īpašnieks ir Vitālijs Galaiskis. 
 

1. 
Nekustamā īpašuma „Sūniņi” ar kadastra Nr. 8850 001 0063 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Sūniņi”) kopplatība ir 6,10 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un 
sastāv no: 

1) 5,05 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0063, kas 
atrodas Mazirbes teritoriālajā ciemā un kuru 4,93 ha platībā aizņem meži, 0,03 ha 
zeme zem ūdeņiem un 0,09 ha zeme zem ceļiem;  

2) 1,05 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0085, kas 
atrodas Šlītere teritoriālajā ciemā un kuru  0,96 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 
un 0,09 ha zeme zem ūdeņiem.  

Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Sūniņi” atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 001 0085.  
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Zemes ierīcības likuma 8.panta (1) daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes 
vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes 
ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā 
esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, 
pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām). 
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no 

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

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  16.1. punktu lietošanas 
mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

 
2. 

Nekustamā īpašuma „Līvas” kopējā platība ir 52,8534 ha, tas atrodas Mazirbes 
teritoriālajā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 4,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0004, 
kuru 1,70 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,20 ha meži un 0,30 
ha pārējās zemes; 

2) 4,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0005, 
kuru 3,00 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,80 ha meži, un 0,40 
ha pārējās zemes; 

3) 10,7896 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0007, 
kuru 6,4752 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 3,3733 ha meži, 
0,6534 ha zeme zem ūdeņiem, 0,1025 zeme zem ceļiem un 0,1852 ha pārējās zemes; 

4) 4,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0019, 
kuru 3,20 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,60 ha meži, un 0,40 
ha pārējās zemes; 

5) 4,00 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0021, 
kuru 2,00 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,60 ha meži, un 0,40 
ha zeme zem ūdeņiem; 

6) 11,50 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0032, 
kuru 7,20 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 3,20 ha meži, 1,00 ha 
zeme zem ūdeņiem un 0,1 ha pārējās zemes; 

7) 7,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0084, 
kuru 6,02 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,75 ha meži, 0,43 ha 
zeme zem ūdeņiem; 

8) 6,7638 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0130, 
kuru 4,5941 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,3000 ha meži, 
0,0464 ha krūmāji, 0,4819 ha zeme zem ūdeņiem, 0,2486 zeme zem ceļiem un 0,0928 
ha pārējās zemes. 

Īpašnieks vēlas nekustamajam īpašumam „Līvas” pievienot no nekustamā īpašuma 
„Sūniņi” atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0085 un jaunajam 
īpašumam piešķirt nosaukumu „Līvas”. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta (3) daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav 
izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts 
vietējās pašvaldības lēmums. 

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

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

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Sūniņi” ar kadastra Nr. 8850 001 0063 sadalīšanai. 
2) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0063 atstāt nosaukumu „Sūniņi”. 
3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0063 5,05 ha platībā atstāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 
3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0085 1,05 ha platībā mainīt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

4) Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 001 0019, kas sastāv no zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8850 001 0004, 8850 001 0005, 8850 001 0007, 
8850 001 0019, 8850 001 0021,  8850 001 0032, 8850 001 0084 un 8850 001 0130, 
pievienot no nekustamā īpašumam „Sūniņi” atdalīto zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu  
8850 001 0085 saglabājot īpašuma nosaukumu „Līvas”. 

 

 
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: Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim - Kareivju iela 8, Talsi, Talsu 
novads, LV-3201. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.317. 
19.12.2013. 

13.§ 

Par nekustamā īpašuma „Paijas” sadalīšanu 

Pamats 

1. Andra Freimuta 2013. Gada 9. Decembra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
pašvaldībā 09.12.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/664-F). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. Panta 1. Daļa. 
3.Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. Punkts.  
4.Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. Daļa. 
5.MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Paijas” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus. 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Paijas” ar kadastra Nr. 8850 023 0008 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Paijas”) kopplatība ir 7,9 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un 
sastāv no: 

1) 0,2 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0008, kas 
atrodas Pāces blīvās apbūves teritorijā un kuru 0,1 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme un 0,1 ha zeme zem ēkām un pagalmiem;  

2) 4,3 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0051, kas 
atrodas Sumburciema teritoriālajā ciemā un kuru 4,3 ha platībā aizņem meži; 

3) 3,4 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0052, kas 
atrodas Sumburciema teritoriālajā ciemā un kuru 3,4 ha platībā aizņem meži. 

Nekustamā īpašuma „Paijas” īpašnieks Andris Freimuts lūdz atļauju sadalīt nekustamo 
īpašumu „Paijas”, veidojot divus pastāvīgus nekustamos īpašumus: 

1) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0008 kā vienu nekustamo īpašumu ar 
nosaukumu „Paijas”, 

2) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0051 un 8850 030 0052 kā otru 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Maijas”. 

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

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

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14. Punkts nosaka, ka 
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 
apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

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

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  16.1. punktu lietošanas 
mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Paijas” ar kadastra Nr. 8850 023 0008 sadalīšanai. 
2) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0008 atstāt nosaukumu „Paijas”. 
3) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0051 un 8850 030 0052 piešķirt 

nosaukumu „Maijas”. 
4) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0008 0,2 ha platībā mainīt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM 
kods 0601). 

5) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0051 4,3 ha platībā  un 8850 030 
0052 3,4 ha platībā atstāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

 
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: Andrim Freimutam – „Paijas”, Pāce, Dundagas pagasts, Dundagas 
novads, LV-3270. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.318. 
19.12.2013. 

14.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Juijas” 
Pamats 

1.   Ainas Edolfas 02.12.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
03.12.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/655-E). 
2.   Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
6. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
7. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Juijas” ar kadastra Nr. 8850 014 0021 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Juijas”) kopplatība ir 100,0 ha, tas atrodas Sūdes teritoriālajā ciemā, Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8850 014 0021, kuru 6,0 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 
87,3 ha meži, 1,7 ha zeme zem ūdeņiem, 0,5 ha  zeme zem ceļiem un 4,5 ha pārējās zemes.  
Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Juijas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

8850 014 0021 sadalīt divās daļās, atdalot zemes gabalu aptuveni 32,8 ha platībā. 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu izstrādā 

zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 

ievērojot  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11 
„Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) nekustamā 
īpašuma „Juijas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0021 atrodas plānotās 
izmantošanas teritorijā „Mežu teritorijas” (MT). 

Saistošajos noteikumos Nr.11 „Mežu teritorijām” (MT) nav noteikta jaunveidojamā zemes 
gabala minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo 
noteikumu prasībām. 
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Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama pa plānotiem servitūta ceļiem. 
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 

12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei 
Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto 
aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no 
Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas 
detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta 
grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai 
zemes ierīcības projekta materiāliem. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1.   Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Juijas” (kadastra  
Nr. 8850 014 0021) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0021, sadalot to divās 
daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu. 
2.   Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 
3. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām. 
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA “ĢeoDati”. 
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo ar 

Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
 
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: Ainai Edolfai – Zvaigžņu iela 5-1, Talsi, Talsu novads, LV-3201. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.319. 
19.12.2013. 

15.§ 

Par Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas  

nodošanu publiskajai apspriešanai 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 30.03.2011. sēdes lēmums Nr. 66 (protokola Nr. 4. 8.§) „Par 
Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu”. 

2. Dundagas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmums Nr. 59 (protokola Nr. 6. 11. §) „Par 
grozījumiem Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumā Nr. 66”. 

3. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 78., 79. punkti. 

Mērķis 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšana. 

Izvērtējums 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta saskaņā ar Dundagas 
novada domes 30.03.2011. sēdes lēmumu Nr. 66 (protokola Nr. 4. 8.§) „Par Dundagas novada 
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu”. 

Ar Dundagas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu Nr. 59 (protokola Nr. 6. 11. §) 
„Par grozījumiem Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumā Nr. 66” tika veikti grozījumi 
Darba uzdevumā. 

Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti ir sagatavojuši 
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.711) 78. pantu izstrādes 
vadītājs sagatavo ziņojumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakciju un iesniedz 
to kopā ar teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakciju izskatīšanai pašvaldības domē. 
Pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.711 78. punktu četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 
78.punktā minētā lēmuma pieņemšanas izstrādes vadītājs organizē publisko apspriešanu. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Nodot Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2014. gada 27. janvārim līdz 23. februārim. 
3.   Sabiedrības līdzdalības pasākumu noteikt 2014. gada 19. februārī Dundagā, Pils ielā 14, 
Mazajā zālē. 

4. Informāciju publicēt laikrakstā „Dundadznieks” un „Talsu Vēstis” un ievietot pašvaldības 
interneta vietnē. 

 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.320. 
19.12.2013. 

16.§ 

Par pareizticīgo baznīcas jumta remontu 
Pamats 
29. 11.2013. iesniegums no pareizticīgās draudzes vecākā P.Sāmīša. 
 
Mērķis 
Palīdzība vētras seku novēršanai. 

Izvērtējums 
Pareizticīgās draudzes vecākais P. Sāmītis ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu piešķirt Ls 300, 
lai iegādātos jumta papi un salabotu vētrā norauto jumtu 30m2 platībā. 
Tiek izteikti iebildumi par līdzekļu piešķiršanas iespēju, jo draudzei īpašumā ir arī 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme un mežs, kuros varētu veikt saimniecisko darbību, lai 
rastu līdzekļus ēkas remontam. 
 
Secina, ka pašvaldībai nav juridiska pamata finansējuma piešķiršanai reliģiskai organizācijai. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Nepiešķirt pareizticīgo draudzei baznīcas jumta remontam Ls 300. 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.321. 
19.12.2013. 

17.§ 

Par tehniskā risinājuma maiņu 
Pamats 

Likums “Par pašvaldībām” 14.pants:  racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu. 
 
Mērķis 

Racionāli un lietderīgi rīkoties ar pašvaldības nekustamo mantu. 
 

Izvērtējums 
Pašvaldība 2012.gadā lēma par Dundagas bērnudārza jumta rekonstrukciju. Saskaņā ar 

būvvaldes izdoto arhitektūras un plānošanas uzdevumu Nr.151/2012 bija paredzēts nomainīt 
esošo jumta seguma veidu aizstāt ar slīpa jumta konstrukciju. Pamatojoties uz šo APU tika 
izstrādāts divslīpu jumta tehniskais projekts. Projekta izstrādes gaitā jumta tehniskie 
risinājumi balstoties, uz projekta ekspertīzes slēdzieniem, tika mainīti (stiprinājumi, 
ventilācijas risinājumi). Pēc projekta izstrādāšanas tika izsludināts būvdarbu iepirkums, kura 
rezultātā pretendenti secināja, ka pieļautas kļūdas apjomu aprēķinos un jumta nostiprināšanas 
tehniskajos risinājumos. Projekts tika pārstrādāts un veiktas korekcijas aprēķinos. Iepirkuma 
laikā pretendenti norādīja, ka šāds rekonstrukcijas  risinājums ir dārgāks nekā atjaunojot jumta 
segumu, nemainot tehnisko risinājumu. Saskaņā ar tehniskā projektā izstrādāto jumta 
rekonstrukcijas aprēķiniem izmaksas sastāda Ls 114 513 un PVN. Pamatojoties uz šiem 
norādījumiem tika izstrādāta tāme jumta rekonstrukcijai nemainot tehnisko risinājumu un vēl 
nosiltinot jumtu atbilstoši būvnormatīviem. Pēc šiem aprēķiniem remonta un siltināšanas 
izmaksas varētu būt 45 līdz 50 tūkstošiem latu bez PVN. Pēc iepazīšanās ar veiktajiem 
aprēķiniem, šādu risinājumu atbalsta arī būvvaldes vadītājs un būvinspektors. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Atteikties no tehniskā projekta divslīpju jumta izbūves realizēšanas Dundagā, Talsu ielā 7. 

 
Lēmums nododams izpildei: Izpilddirektoram. 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.322. 
19.12.2013. 

18.§ 
Par papildus līdzekļiem projekta līdzfinansējumam biedrībai 

„Dundagas aprūpes nams „Stacija”” 
Pamats 

1. 25. 11.2013. iesniegums no biedrības „Dundagas aprūpes nams - Stacija” valdes 
priekšsēdētājas Dinas Ludevikas. 

2. Dundagas novada pašvaldības 25.04.2013. lēmums nr. 77, 10.§. par 
līdzfinansējumu dalībai ELFLA projektā „lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

Mērķis 
Veicināt biedrības aktivitāti ES projekta ieviešanā pašvaldības administratīvajā 

teritorijā. 

Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldība  25.04.2013. lēma par līdzfinansējuma piešķiršanu Ls 370 
latu apmērā projekta „Dundagas aprūpes nama Stacija telpu labiekārtošana sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai”. Nepieciešams papildus finansējums, jo sākotnējā tāme ir 
palielinājusies par Ls 589,41, jo plānotās uzbrauktuves izbūvei nepieciešamas lielākas 
izmaksas.  Attiecīgi līdzfinansējums 10% apmērā sastāda Ls 58,94, kuri tiek lūgti 
papildus finansēt pašvaldībai. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Piešķirt biedrībai „Dundagas aprūpes nams - Stacija” papildus līdzfinansējumu Ls 58,94 
apmērā projekta „Dundagas aprūpes nama Stacija telpu labiekārtošana sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai” ieviešanai. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.24.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.323. 

19.12.2013. 
19.§ 

Par finansēšanu sociālā pakalpojuma nodrošināšanai V.M. 
 
 
Ievērojot personu datu aizsardzību, lēmums netiek publicēts. 
 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.24.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.324. 

19.12.2013. 
20.§ 

Par privātpersonas iesniegumu 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; Iesniegumu likuma 7.panta pirmās daļas 
5.punkts 
Mērķis 
Iesnieguma satura izvērtēšana 
 
Izvērtējums 
 Dundagas novada pašvaldībā saņemts Annas Skujas likumiskās pārstāves Ilmas 
Dzērves iesniegums, kas Dundagas novada pašvaldības Centrālajā administrācijā reģistrēts 
2013.gada 2.decembrī ar numuru: DD-3-26.2/13. 
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No iesnieguma konstatējams, ka iesniedzēja izsaka iebildumus par Dundagas novada 
pašvaldības Sociālā dienesta 2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.2-8/415 “Par asistenta 
pakalpojumu” un Dundagas novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumu Nr.246 “Par 
Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu”. 
 
Iesniegumu likuma 7.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka iestāde ir tiesīga atstāt 
iesniegumu bez izskatīšanas, ja atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz 
iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav 
mainījies. 
  
 No iesniedzējas iesnieguma konstatējams, ka tajā izteiktie iebildumi, faktisko un 
tiesisko apstākļu apraksts atbilst Dundagas novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā 
Nr.246 “Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu” jau izvērtētajiem faktiskajiem un 
tiesiskajiem apstākļiem. Tādējādi konstatējams, ka atbilde uz iesniegumā norādītajiem 
faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ir dota jau iepriekš. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Annas Skujas likumiskās pārstāves Ilmas Dzērves iesniegumu, kas Dundagas novada 
pašvaldības Centrālajā administrācijā reģistrēts 2013.gada 2.decembrī ar numuru: DD-3-
26.2/13, atstāt bez izskatīšanas. 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.24.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.325. 

19.12.2013. 
21.§ 

Par aizdevuma atmaksu „Zītari” jumta remontam 

Pamats 

Likums par budžetu un finanšu vadību. 

Mērķis 

Pašvaldības budžeta finansēšanas daļas samazināšana. 
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Izvērtējums 

Kolkas pagasta padome 2007. gada 7. septembrī ir noslēgusi līgumu ar Valsts kasi par 
aizdevumu uz 20 gadiem līdz 2027. gada 20. martam Kolkas pašvaldības sociālo vajadzību 
nodrošināšanai - mājas Zītari jumta seguma latojuma un notekcauruļu nomaiņai Ls 6146 
apmērā. Sešu gadu laikā ir nomaksāts Ls 1600 ( gadā vidēji Ls 267). Ir atlikusi summa Ls 
4226. Priekšlikums veikt aizdevuma atmaksu 2013. gadā par visu atlikušo summu no budžetā 
kredītsaistībām paredzētiem līdzekļiem. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Atmaksāt Valsts kasei atlikušo summu Ls 4226 apmērā par aizdevumu Kolkas pašvaldības 
sociālo vajadzību nodrošināšanu - mājas Zītari jumta seguma latojuma un notekcauruļu 
nomaiņu. Līdzekļus ņemt no budžetā kredītsaistībām paredzētiem līdzekļiem. 
 
Lēmums nosūtāms: Finanšu speciāliste, grāmatvedība 

Lēmums nododams izpildei: Domes priekšsēdētāja, finanšu speciāliste 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 
 

 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.326. 
19.12.2013. 

22.§ 
Par Koplīgumu 

Par LPDA Dundagas pirmorganizācijas un Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 
Koplīgumā ietveramajiem punktiem 

Pamats 

1. Darba likums 
2. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 
 
Mērķis 
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
normām ietvert Koplīgumā punktus, kuri ir domes kompetences jautājumi  
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Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Atļaut izpilddirektorei parakstīt LPDA Dundagas pirmorganizācijas un Dundagas novada 
pašvaldības 2014.gada Koplīgumu, ietverot šādus punktus: 
1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 37.panta 1. un 4.daļu Koplīguma sadaļā „Darba aizsardzība un darba vide” ietvert 
punktu šādā redakcijā:  

• Darba devējs apņemas nodrošināt nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises 
apmaksu šādiem amatiem pašvaldībā: sociālā dienesta darbinieki, bāriņtiesas 
priekšsēdētājs, pašvaldības policists, kasieris-grāmatvedis, saimnieciskā dienesta 
un saimniecisko lietu vadītāji, elektriķis, šoferi/traktorists, remontstrādnieki, 
pavāri un virtuves strādnieki, veļas mazgātāji. Nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas polises apmaksā arī sezonālajiem darbiniekiem – zemspiediena 
katla kurinātājiem. 

 
2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 42.panta 9.daļu Koplīguma 7.sadaļu „Apmaksātais papildatvaļinājums” izteikt 
šādā redakcijā: 
7.1. Darbiniekiem ar bērniem līdz 16 (ieskaitot) gadu vecumam tiek piešķirts papildus 

atvaļinājums - par katru bērnu 1 darba diena. 
 
7.2. Darbiniekiem, kas strādā ar datoru vai kopēšanas tehniku vairāk par 75 
procentiem no darba laika, tiek piešķirts papildus atvaļinājums – 3 darba dienas. 
 
7.3. Darbiniekiem, kas strādā ar datoru vai kopēšanas tehniku 50 procentus no darba 
laika, tiek piešķirts papildus atvaļinājums – 2 darba dienas. 
 
7.4. Darbiniekiem, kas strādā ar datoru vai kopēšanas tehniku līdz 25 procentiem no 
darba laika, tiek piešķirts papildus atvaļinājums – 1 darba diena. 
 
7.5. Dundagas novada izglītības iestāžu pedagoģiskajam personālam nepiemēro 7.1., 
7.2., 7.3. un 7.4.punktus. 
 
3. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 19.panta 1. un 6.daļu Koplīguma sadaļā „Pabalsti” ietvert punktus šādā redakcijā: 
Darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies darbinieka 
apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā. 
 
Ja darbinieka nāve iestājusies nelaimes gadījuma rezultātā un darbinieks ir bijis 
apdrošināts pret nelaimes gadījumiem par darba devēja līdzekļiem, tad pašvaldība 
neizmaksā apbedīšanas pabalstu, jo tiks saņemta apdrošināšanas prēmija.  
 
Lēmums nosūtāms: Izpilddirektore, finanšu speciāliste, galvenā grāmatvede, LPDA 
Dundagas pirmorganizācijas priekšsēdētāja. 
Lēmums nododams izpildei: Izpilddirektore, LPDA Dundagas pirmorganizācijas 
priekšsēdētāja 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.327. 
19.12.2013. 

23.§ 
Par video kamerām 

Pamats 
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Dundagas ciemata teritorijā 
 
Izvērtējums 
1.Sakarā ar pieaugušajiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, administratīvajiem un 
krimināla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, sabiedriskās mantas bojāšana,  
zagšanas gadījumi, automašīnu zādzības, to nesankcionēta aizbraukšana, nesankcionēta 
mežu izzāģēšana un kokmateriālu transportēšana cauri Dundagas ciematam. 
 2.Lai pilnvērtīgi kontrolētu iebraukšanu un izbraukšanu no Dundagas ciemata visos 
virzienos, kā arī fiksētu transportlīdzekļu valsts reģistrācijas  numura zīmes, automašīnu 
markas – modeļus, efektīvi un operatīvi uzsāktu noziedzīga nodarījuma novēršanu, 
vainīgo personu aizturēšanu, nodrošināt iedzīvotāju drošību, sniegt atbalstu Valsts 
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policijai un Drošības policijai lietu noskaidrošanai un iespēju robežās sniegt informāciju 
pierādījumu bāzes veidošanā. 
3.Dundagas pašvaldībā ir saņemti videokameru un to uzstādīšanas darbu aprēķini, kas 
sastāda Ls 2798.00 PVN ieskaitot. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

 

Atbalstīt videokameru iegādi par summu Ls 2798.00 PVN ieskaitot. 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.24.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.328. 

19.12.2013. 
24.§ 

Par decembra algu izmaksu decembrī 
Pamats 
Grāmatvedības uzskaites un nodokļu maksājumu pielāgošana euro ieviešanai. 
 
Mērķis 
Amatpersonu un darbinieku mēnešalgu par decembri izmaksa decembra mēnesī. 
 
Izvērtējums 
Saskaņā ar  Euro ieviešanas kārtības likumu, sākot ar eiro ieviešanas dienu, 
grāmatvedības reģistros un ierakstos vērtības mērs ir euro. Darbiniekiem alga par 
decembri tiks aprēķināta latos. Veicot izmaksu janvārī, alga tiks ieskaitīta euro. Tādejādi 
darbiniekiem nebūs saprotams kā veikts algas aprēķins. Nav zināms arī, vai tādu 
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skaidrās naudas apjomu, kāds pašvaldībai nepieciešams algu izmaksai, banka spēs 
janvāra sākumā nodrošināt. 
 Ir aprēķināts, ka decembra algu un nodokļu samaksai decembrī papildus budžetā 
nepieciešami Ls 44 659. 
Darbiniekiem, kuru alga tiek aprēķināta saskaņā ar stundu tarifa likmi, algu aprēķina pēc 
plānotā darba laika uzskaites grafika, veicot pārrēķinu pēc fakta janvāra mēnesī. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Piešķirt budžetā papildus Ls 44 659 decembra algu un nodokļu samaksai 20.decembrī. 
Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem. 

Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības izpilddirektorei I.Rallei 
              Dundagas novada pašvaldības finanšu speciāliste Z.Eizenberga 
 
 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.24.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.329. 

19.12.2013. 
25.§ 

Par automašīnas nomas līguma termiņa izbeigšanos 
Par automašīnas Nissan Pick – Up Double Cab nomas līguma termiņa beigām 

Pamats 
1. Likums „Par pašvaldībām” 14. (2) pants.; 
2. SIA „Nordea Finance Latvia” un Dundagas novada domes noslēgtais līgums Nr. 
20105679. 
 
Mērķis 
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo īpašumu. 

Izvērtējums 
Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo mantu (likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome 



56 
 

var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu (likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta 19.punkts). 

Saskaņā ar SIA „Nordea Finance Latvia” un Dundagas novada domes noslēgto 
līgumu Nr. 20105679, nomniekam ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Nomas perioda 
beigām (31.12.2013.) jāpaziņo iznomātājam par vēlmi nopirkt līzinga objektu - Nissan 
Pick – Up Double Cab, šasijas Nr. JN1CPUD22U0201202, valsts reģ. nr. HM6555-par 
atlikušo vērtību EUR 6363,63 un PVN 21% apmērā ( Ls 4472,38).  

Gadījumā, ja nomnieks līzinga objektu nenopērk pats, nepiedāvā nopirkt trešai 
personai par tā atlikušo vērtību vai nenoslēdz jaunu līzinga līgumu, tad nomnieka 
pienākums ne vēlāk kā pēc nomas perioda notecējuma vienas darba dienas laikā nogādāt 
līzinga objektu pie atpircēja SIA „Norde”, adresē: Skanstes iela 31a, Rīgā, ievērojot 
līgumā noteiktos termiņus un kārtību. 

Automašīna Nissan Pick – Up Double Cab tika nomāta saimnieciskā dienesta 
vajadzībām. Novērtējot automašīnu, kā trūkums tiek minēts automašīnas šaurība 
aizmugurējā kabīnes daļā un arī tas, ka šāda veida automašīnas vairs netiek ražotas. 
Priekšlikums neatsavināt šo automašīnu, bet iegādāties citu līzinga objektu – jaunu 
apvidus automašīnu ar dubultkabīni un kravas kasti noma operatīvajā līzingā uz 5 
gadiem. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1. Nopirkt līzinga objektu - automašīnu Nissan Pick – Up Double Cab par tā 
atlikušo vērtību - EUR 6363,63 un PVN 21% apmērā ( jeb Ls 4472,38, tajā 
skaitā PVN 21%). 

2. Atcelt Dundagas novada domes lēmumu Nr. 219, 9.§ no 26.09.2013.  
 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Saimnieciskajam dienestam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.330. 
19.12.2013. 

26.§ 
Par budžeta grozījumiem 

Pamats: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 
Mērķis 
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2013. gada budžeta 
grozījumiem. 
 

Izvērtējums: 
Ir sagatavoti budžeta grozījumi par pašvaldības budžetā ienākušajiem un papildus plānotajiem 
līdzekļiem. Pamatbudžeta ieņēmumu daļa palielinās par Ls 46 443. Tajā skaitā Ls 18 965 
nekustamā īpašuma nodoklis, Ls 840 naudas sodi, Ls 400 dažādi nenodokļu ieņēmumi, Ls 
26238 pedagogu atlīdzībai, mācību grāmatām, brīvpusdienām. Pamatbudžeta izdevumu daļa 
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palielinās par Ls 83 554 no papildus ieņēmumiem un budžetā ietaupītiem līdzekļiem (sk. 
tabulu).   
Dundagas novada 19.12.2013. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada 

pašvaldības budžeta 2013. gadam grozījumiem tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta 
ieņēmumu Ls 2 567 064 un izdevumu Ls 2 962 064 plānu 2013. gadam, speciālā budžeta 
ieņēmumu Ls 82 553 apmērā un izdevumu Ls 81 600 apmērā plānu 2013. gadam. 
Pamatbudžeta izdevumu daļā veikti sekojoši grozījumi: 

Ko

ds 
Struktūrvienības 

nosaukums 

2013. gada 

grozītais 

plāns uz 

26.09.2013. 

Grozījumi 

uz 

26.09.2013. 

2013. 

gada 

grozītais 

plāns uz 

19.12.201

3. 

Izpilde uz 
01.12.2013. Skaidrojums 

01. 

Pārvalde 

112 992 17 955 130 947 112 204 

Ls 16 501 
decembra algu 
izmaksa decembrī; 
Ls 1070 papildus 
izd. Lēmums no 
28.11.2013. Nr. 
282; Ls 384 
ārvalstu 
komandējuma 
izdevumi 

01. 

Kolkas pārvalde 

16 754 499 17 253 14 216 

Ls 499 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

01. 

Vēlēšanu 
nodrošināšana 9 874 0 9 874 9 855   

01. 

Grāmatvedība 

56 630 8 327 64 957 53 893 

Ls 8327 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

01. 

Dotācijas 
sabiedriskām 
organizācijām 24 874 0 24 874 22 181   

01. Kredītprocenti 11 026 0 11 026 6 138   

01. 

Skolēnu apmācība 

50 187 7 813 58 000 57 857 
Saskaņā ar 
līgumiem 

01. 

Citu pašv. soc. 
pakalp. 1 274 -1 174 100 79   

01. 

Dzimtsarakstu 
nod. 

8 084 1 021 9 105 7 967 

Ls 1021 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

  01.Kopā  291 695 34 441 326 136 284 390   
03. Policija 100 0 100 80   

03. 

Pašvaldības 
policija 33 020 2193 35 213 28 755   

03. Bāriņtiesa 13 270 0 13 270 11 086   
  03.Kopā 46 390 0 46 390 39 921   
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04. 

Būvvalde 

13 455 994 14 449 12 138 

Ls 994 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

04. 

Sab. derīgais 
darbs 14 810 0 14 810 13 370   

04. 

Transports 

53 341 5 552 58 893 48 458 

Ls 1079 decembra 
algu izmaksa 
decembrī; Ls 4473 
Nissan Pick-Up 
atpakaļpirkums 

04. TIC 0 0 0 0   
  04. Kopā 81 606 6 546 88 152 73 967   

05. 

“Ziemeļkurzemes
”proj. 250 0 250 248   

05. 

Pārējā vides 
aizsardz. 

141 751 3 421 145 172 122 552 

Ls 3421 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

05. 

Kolkas 
saimnieciskais 

dienests 118 200 2 276 120 476 103 876 

Ls 869 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

05. 

Ielu 
apsaimniekošana 

120 113 -7 169 112 944 97 649   
  05. Kopā 380 314 -1 472 378 842 324 325   

06. 

NĪN 

183 773 -18 075 165 698 125 385 

Ls 11421 Telpu 
rekonstrukcija Pils 
9 -projekts; Ls 6654 
Kolkas tautas nama 
skatuves 
aprīkojuma iegāde-
projekts 

06. 

Attīstības nodaļa 

45 570 -1 552 44 018 33 393 

Ls 671 optiskā 
kabeļa interneta 
pieslēguma 
izveidošanas 
uzsākšana; Ls 2223 
budžeta ietaupījums 
darba samaksā 

06. ESF projekts 5 784 -539 5 245 4 859   
  06. Kopā 235 127 -20 166 214 961 163 637   

07. 

SIA "Dundagas 
veselības centrs" 25 720 0 25 720 20 852   

07. 

LAT LIT projekts 

27 447 0 27 447 9 224   
  07. Kopā 99901 0 53167 30076   
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08. 

Sports 

16 995 9 493 26 488 10 228 

Ls 11421 Telpu 
rekonstrukcija Pils 
9 -projekts; Ls 1928 
algu ietaupījums 

08. 

Bibliotēkas 

58 152 1 832 59 984 49 085 

Ls 1832 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

08. 

Kubalu skola- 
muzejs 

27 276 1 962 29 238 24 310 

Ls 1962 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

08. 

Pils 

192 966 4 687 197 653 186 693 

Ls 4387 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

08. 

Kultūras 
pasākumi 

41 821 1 577 43 398 38 126 

Ls 977 decembra 
algu izmaksa 
decembrī; Ls 600 
gada nogales 
pašvaldības 
darbinieku balle 

08. 

Dziesmu svētku 
izdevumi 13 356 0 13 356 13 352   

08. 

Minhauzena 
svētku izdevumi 10 885 5 628 16 513 16 510   

08. 

Kolkas tautas 
nams 

38 734 7 557 46 291 34 967 

Ls 903 decembra 
algu izmaksa 
decembrī; Ls 6654 
Kolkas tautas nama 
skatuves 
aprīkojuma iegāde-
projekts 

08. 

Avīze 

18 037 1 082 19 119 16 464 

Ls 1082 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

  08. Kopā 418222 33818 452040 389735   

09. 

PII "Kurzemīte" 

156 081 918 156 999 136 459 

Ls 448 decembra 
algu izmaksa 
decembrī; Ls 470 
valsts budžeta dot. 
māc. līdz. 

09. 

PII "Rūķītis" 

56 574 2 966 59 540 48 411 

Ls 2966 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

09. 

Dundagas vsk. 

551 892 9874 563 959 494 997 

Ls 7944 decembra 
algu izmaksa 
decembrī; Ls 1200 
akustisko defektu 
novēršanai papildus 
līdz.; Ls 2259 
brīvpusdienas; 
Ls664 valsts 
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budžeta dot. māc. 
līdz.; Ls 2193 uz 
pašvaldības 
policijas budžetu  
videonovērošanas 
iegādei 

  Skolas piens 2 000 1 000 3 000 2 970   

09. 

Kolkas pamatsk. 

137 998 267 138 265 118 207 

Ls 267 valsts 
budžeta dot. māc. 
līdz. 

09. 

Kolka internāts 

14 367 326 14 693 11 546 

Ls 326 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

09. MM skola 111 753 0 111 753 97 384   

09. 

Mazirbes projekts 

36 310 12 414 48 724 48 721   
09. Mazirbe 195 605 0 195 605 163 496   
  09.Kopā 1262580 29958 1292538 1122192   

10 

Sociālais dienests 

25 877 3 141 29 018 23 126 

Ls 3141 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

10 

Pansija 
Jaundundaga 

20 857 231 21 088 12 157 

Ls 231 decembra 
algu izmaksa 
decembrī 

10. Pabalsti  62 675 -2 943 59 732 42 901 ēdināšanas pabalsti 
  10. Kopā 109409 429 109838 78184   
  Kredītsaistības 71 447 0 71 447 39 519   
  Kopā 71447 0 71447 39519   

  

KOPĀ 

PAVISAM 

2 949 958 83 554 3 033 

511 

2 545 945 

  
 
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta līdzekļu 
atlikumu Ls 295 793 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu Ls 47 104 apmērā, kā arī datus par 
budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas 
klasifikācijai.  
2013. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir  Ls 2 346 un speciālā budžeta līdzekļu atlikums 
ir Ls 48 057. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošos noteikumus 
Nr.33 „Par Dundagas novada pašvaldības budžeta 2013. gadam grozījumiem”.  
 
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei 
 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.24.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.331. 

19.12.2013. 
27.§ 

Par Dundagas novada pašvaldības izpildvaras struktūru 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts 

Mērķis 

Noteikt pašvaldības struktūru 
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Izvērtējums 

Izvērtējot līdzšinējo pašvaldības struktūru, tika konstatēts, ka to nepieciešams 
uzlabot. Tika konstatēts, ka nav skaidri noteikts, kura pašvaldības institūcija atbild par 
attiecīgas pašvaldības funkcijas izpildi. Piedāvātajā projektā iestādes noteiktas pēc 
principa, ka iestādes tiek veidotas tikai noteiktas pašvaldības funkcijas pildīšanai, 
iestādes nolikumos tiktu precizēti uzdevumi. Izņēmums ir izglītības un kultūras iestādes, 
kuru izveidošanas pamatojums būtu atsevišķu uzdevumu veikšana – šādu uzdevumu 
veikšanai vēsturiski pašvaldībās veidotas iestādes. Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek 
lūgts sniegt piekrišanu turpināt darbu pašvaldības vispārējas struktūras izveidošanai, lai 
pašvaldības administrācijai būtu skaidrs, ka plānotais darbības virziens tiek atbalstīts. 
Turpmākajā darbā tiktu aplūkota nepieciešamība grozīt vai izstrādāt jaunu pašvaldības 
nolikumu, ko varētu veikt darba grupa. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

1.   Uzdot pašvaldības izpilddirektorei līdz 2014.gada 4.februārim nodrošināt 
pašvaldības struktūras un funkciju izpildes analīzi pa iestādēm un struktūrvienībām; 

2.   Līdz 2014.gada 10.februārim sasaukt apvienoto komiteju sēdi, kurā izvērtēt iesniegto 
pašvaldības funkcionālās un institucionālās pārvaldes atbilstību efektīvai pārvaldībai 
3.   Sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajām institucionālajām izmaiņām. 

Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektore I.Ralle. 

 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 
Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības izpilddirektoram 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.24.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.332. 

19.12.2013. 
28.§ 

Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā 
Pamats 
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs” 22.punkts 
 
Mērķis 
Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saskaņošana 
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Izvērtējums 
Izvērtējot līdzšinējo amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu, tika konstatēts, ka to 
nepieciešams precizēt. Tāpēc tiek piedāvāts saskaņot precizēto amatu klasificēšanas 
rezultātu apkopojumu. 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt iesniegto amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu (pievienots 
pielikumā). 
2. Atcelt Dundagas novada domes 2011.gada 22.jūnija lēmuma Nr.147 „Par grozījumiem 
amatu klasifikācijas katalogā” 1.punktu. 
 
Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības izpilddirektoram 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 
 

 
 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.24.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.333. 
19.12.2013. 

29.§ 
Par grozījumiem atlīdzības noteikšanas kārtībā 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos 
„Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība” 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts, 41.panta pirmās 

daļas 2.punkts 
 

Mērķis 
 Noteikt amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmērus 
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Izvērtējums 
Izvērtējot līdz šim noteiktos amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmērus, tika 
konstatēts, ka šādu mēnešalgu apmēru nav iespējams piemērot. Tāpēc tiek piedāvāts 
noteikt citādākus amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmērus. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt iesniegto noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2012.gada 
27.septembra noteikumos „Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība”” 
projektu (ar labojumiem) (pievienots pielikumā). 
 
Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības izpilddirektoram 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 
 

 
 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.24.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.334. 

19.12.2013. 
31.§ 

Par atbalstu Dundagas Mācītājmuižas dzīvojamās ēkas konstrukciju 
nostiprināšanai un jumta seguma izveidei 

 
Pamats 
Likums „Par pašvaldībām” 12.pants, 15.panta pirmās daļas 5.punkts 
 
Mērķis  
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa saglabāšana un atjaunošana par sabiedrībai 
kalpojošu un pieejamu vietu. 
 
Izvērtējums 
Dundagas Mācītājmuižas dzīvojamā ēka un parks ir valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis (valsts aizsardzības Nr.6737). Ēka atrodas Dundagas – Vīdales ceļa malā, 
būvēta 18.gs. beigās, ir Dundagas ev.lut. draudzes īpašums. 
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Dzīvojamā ēka pašlaik ir nožēlojamā stāvoklī, ko pastiprināja pirms 3 gadiem nobrukusī 
jumta daļa. 
Neredzot iespējas saviem spēkiem piesaistīt līdzekļus ēkas atjaunošanai, draudze kopš 
2006.gada ir centusies īpašumu pārdot, taču nesekmīgi. Visbeidzot, Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas neatlaidīgais atbalsts un iedrošinājums ēkas 
glābšanai, rosināja draudzi atteikties no pārdošanas un soli pa solim sāka veikt ēkas 
izpētes, glābšanas un atjaunošanas pasākumus, lai veidotu to par vizuāli sakoptu un 
sabiedrībai kalpojošu un pieejamu vietu. 
Pēdējos divos gados paveikti darbi par summu Ls 6280,-. 
Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa. Tiem ir vēsturiska, zinātniska, 
mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst 
Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Piešķirt valsts kultūras pieminekļa „Dundagas Mācītājmuižas dzīvojamā ēka” 
konstrukciju nostiprināšanai un jumta pārseguma izveidei Ls 900,- (deviņi simti lati). 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 


