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

Nr.2.
2014.gada 23. janvārī

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē  piedalās  9  deputāti:  Andra  Grīvāne,  Gunārs  Laicāns,  Gunta  Abaja,  Una  Sila,
Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits, Linda Pavlovska, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.

Papildus izsludinātajai  sēdes darba kārtībai,  domes priekšsēdētājs  lūdz iekļaut darba
kārtībā jautājumu „Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam”
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:
Iekļaut  sēdes darba kārtībā jautājumu „Par  ikgadējā  atvaļinājuma piešķiršanu domes
priekšsēdētājam”

Deputāts  A.Roderts  ierosina  sēdes  izsludinātajā  darba  kārtībā  31.punktu
Izpilddirektores  un  domes  priekšsēdētāja  ziņojums  par  lēmumu  izpildi  un  citām
aktualitātēm” skatīt kā pirmo.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts), pret – 5
(G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska), atturas – 1 (A.Zumbergs)
Priekšlikums nav atbalstīts.
Sēdes darba kārtība:

1. Par īpašuma „Ozolkalni” lietošanas tiesību izbeigšanu
2. Par  Dundagas  novada  Domes  2013.gada  28.novembra  lēmuma  Nr.284  ”Par

paredzētās darbības akceptēšanu atradnē „Jaunkalni II”” atcelšanu
3. Par personas iesniegumu (M.C.)
4. Par finansējumu sadarbības līguma ar Talsu Galveno bibliotēku realizēšanai
5. Par sadarbības (pakalpojuma) līguma slēgšanu ar Talsu novada Izglītības 

pārvaldi izglītības jomā
6. Par sadarbības (pakalpojuma) līguma slēgšanu ar Talsu novada pašvaldību 

kultūras jautājumos
7. Par līgumu ar Talsu novada Sporta skolu
8. Par sadarbības līgumu Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbībai
9. Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Plānošanas Reģionu
10. Par sadarbības līgumu ar Talsu Televīziju



11. Par sadarbību ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu

12.  Par finansējumu Kolkas ev. lut. baznīcas draudzei
13. Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai
14. Par dotāciju biedrībai „Randalist” 2014.gadā
15. Par dotāciju biedrībai  „Līvõd Īt”(Līvu (lībiešu) Savienība) 2014.gadam
16. Par dotāciju Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”
17. Par dotāciju pensionāru klubam „Sendienas”
18. Par dotāciju invalīdu apvienībai „Cerība”
19. Par finansējumu biedrībai  „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””
20. Par SIA „Dundagas veselības centrs” pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu 2014. 

gadam un finansējuma piešķiršanu
21. Par pakalpojuma apmaksu biedrībai  „Dundagas aprūpes nams „Stacija””
22. Par finansējumu kultūras projektam „Mazirbnieces”
23. Par finansējumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem
24. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā
25. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos 

“Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība”
26. Par vētras seku likvidēšanu pašvaldības īpašumos
27.  Par 2013.gada budžeta izpildi
28. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
29. Par budžetu 2014.gadam
30. Par Ētikas komisiju
31. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
32. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām 

aktualitātēm

1.§
Par īpašuma „Ozolkalni” lietošanas tiesību izbeigšanu

G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1.  Valsts  zemes  dienesta  Kurzemes  reģionālās  nodaļas  20.11.2013.  vēstule  Nr.  2-04-

K/4837.
2. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 23. Un 25.panti. 
3. Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.pants.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.4 „Par īpašuma „Ozolkalni” lietošanas tiesību izbeigšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam.



2.§
Par Dundagas novada domes 2013. Gada 28. Novembra lēmuma Nr. 284
„Par paredzētās darbības akceptēšanu atradnē „Jaunkalni II”” atcelšanu

G.Laicāns, A.Zumbergs

Pamats
1. Vides  pārraudzības  valsts  biroja  Rīgā,   2013.gada  16.decembra  vēstule  Nr.3-

01/1640. 
2. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta (11) punkts, 21.pants.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne,
U.Sila, L.Pavlovska, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – 2 (G.Abaja, A.Roderts)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.5 „Par Dundagas novada domes 2013. Gada 28. Novembra lēmuma
Nr.  284  „Par  paredzētās  darbības  akceptēšanu  atradnē  „Jaunkalni  II””  atcelšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par personas iesniegumu

G.Laicāns, G.Abaja

Pamats
1) 17.12.2014.  personas iesniegums (reģ.20.12.2013. Nr. DD-3-26.2/13/700-C).
2) Likuma par nekustamā īpašuma nodokli 5. Panta (3) punkts.
3) Dundagas  novada  pašvaldības  24.03.2010.  saistošie  noteikumi  Nr.8  „Par

nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu
Dundagas novadā”.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.6 „Par personas iesniegumu”. Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par finansējumu sadarbības līguma 

ar Talsu Galveno bibliotēku realizēšanai
G.Laicāns

PAMATOJUMS
Bibliotēku likuma  17.panta  5.daļas  3.punkts,  kas  nosaka,  ka  RGB finansējuma

viens no avotiem ir  „finanšu līdzekļi,  kurus noteiktu uzdevumu veikšanai  saskaņā ar
savstarpēju  vienošanos  piešķir  pašvaldības,  kas  pieņēmušas  saskaņotu  lēmumu  par
attiecīgās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam”.

17.01.2013. noslēgtais sadarbības līgums starp Talsu novada domi un Dundagas
novada pašvaldību, kurš ir spēkā līdz 31.12.2014.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav



NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.7 „Par finansējumu sadarbības līguma ar Talsu Galveno bibliotēku
realizēšanai”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par sadarbības (pakalpojuma) līguma slēgšanu ar Talsu novada

Izglītības pārvaldi izglītības jomā
G.Laicāns, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs

PAMATOJUMS
Likums „Par pašvaldībām
10.  pants. Pašvaldības  pēc  savstarpējas  vienošanās  var  nodot  cita  citai  atsevišķu  to
kompetencē  esošo  funkciju  izpildi.  Lēmumu  par  funkciju  izpildes  nodošanu  pieņem
attiecīgās  pašvaldības  dome.  Pamatojoties  uz  šo  lēmumu,  tiek  noslēgts  rakstveida
līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti.
Par šā panta pirmajā daļā minēto funkciju izpildi ir atbildīga un to izpildi uzrauga tā
dome, kurai ar likumu uzdots pildīt šīs funkcijas.
Citām  pašvaldībām  nevar  deleģēt  funkcijas,  kas  ir  attiecīgās  domes  ekskluzīvajā
kompetencē un noteiktas šā likuma 21.pantā, kā arī šā likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā
pašvaldībām nodotās funkcijas.
15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
4)  gādāt  par  iedzīvotāju  izglītību  (iedzīvotājiem  noteikto  tiesību  nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.);

Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
 Republikas  pilsētu  un  novadu  pašvaldību  funkciju  nodrošināšana  izglītības  jomā 
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.

MĒRĶIS
Racionāli  izmantot  pašvaldības  budžeta  līdzekļus  vienlaicīgi  pēc  iespējas  kvalitatīvāk
nodrošinot  likumā  noteikto  pašvaldības  kompetenču  un  funkciju  veikšanu  izglītības
jomā un izglītības pakalpojuma sniegšanu Dundagas novadā

IZVĒRTĒJUMS
Likuma ”Par pašvaldībām” 10.pants nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās
var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju
izpildes  nodošanu  pieņem  attiecīgās  pašvaldības  dome.  Par  šā  panta  pirmajā  daļā
minēto funkciju izpildi ir atbildīga un to izpildi uzrauga tā dome, kurai ar likumu uzdots
pildīt šīs funkcijas. Likuma ”Par pašvaldībām” 15. Panta pirmās daļas 4.punkts nosaka,
ka katras pašvaldības pienākums ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.

Jau  kopš  novada  izveidošanas  Dundagas  novada  dome  slēgusi  sadarbības  līgumu  ar
Talsu novadu par Talsu novada Izglītības pārvaldei deleģētajām funkcijām. Lai noteiktu
līguma  summu  attiecīgajam  gadam  tiek  veikts  aprēķins  un  noteiktas  vidējās  viena
skolēna  izmaksas  Talsu,  Dundagas,  Rojas  un  Mērsraga  novados  un  aprēķināta  katra
novada līdzmaksājuma summa proporcionāli skolēnu skaitam.

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p21
http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p9


Līdz šim Talsu un Dundagas novadiem nav bijušas pretenzijas par sadarbības kvalitāti.
Kopējās izmaksas sastāda EUR 5232,00.

Iepriekšējā  gadā  sadarbības  līgumā  nebija  paredzēta  maksa  par  Pedagoģiski
medicīniskās komisijas darbu.  
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja ir pieņēmusi lēmumu noraidīt iespēju
nodot  pedagoģiski  –  medicīniskās  komisijas  darba  funkcijas  Talsu  novada  Izglītības
pārvaldei.  No  piedāvātā  līguma  projekta  ir  izslēdzama  pedagoģiski-medicīniskās
komisijas  pakalpojuma nepieciešamība un attiecīgi samazināma līdzmaksājuma summa.

Sagatavotais lēmuma projekts:
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 10. Panta pirmo un otro daļu, Izglītības likuma 
18.panta trešo daļu,

1) Deleģēt  Talsu   novada  pašvaldībai  pārvaldes  uzdevumus  izglītības  jomā
2014.gadā.

2) Slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību par uzdevumu izpildi,  kas
saistītas  ar  izglītības  jomu  2014.gadā  par  kopējo  summu  €  5232,00.  (līgums
Pielikumā).

Vai
1) Deleģēt  Talsu   novada  pašvaldībai  pārvaldes  uzdevumus   izglītības  jomā

2014.gadā.
2) Slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību par uzdevumu izpildi,  kas

saistītas ar izglītības jomu 2014.gadā par kopējo summu € 5043,00.

Balsojums par 1.lēmuma projekta variantu:
1) Deleģēt  Talsu   novada  pašvaldībai  pārvaldes  uzdevumus  izglītības  jomā

2014.gadā.
2) Slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību par uzdevumu izpildi,  kas

saistītas  ar  izglītības  jomu  2014.gadā  par  kopējo  summu  €  5232,00.  (līgums
Pielikumā).

Par – 1 (A.Roderts), pret – nav, atturas – 7 (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits, 
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska), A.Zumbergs balsojumā nepiedalās

Lēmums nav pieņemts.

Balsojums par 2.lēmuma projekta variantu:
1) Deleģēt Talsu  novada pašvaldībai pārvaldes uzdevumus  izglītības jomā 

2014.gadā.
2) Slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību par uzdevumu izpildi, kas 

saistītas ar izglītības jomu 2014.gadā par kopējo summu € 5043,00.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne,
U.Sila, L.Pavlovska), pret – 1 (A.Roderts), atturas – 1 (G.Abaja); A.Zumbergs balsojumā
nepiedalās
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.8 „Par sadarbības (pakalpojuma) līguma slēgšanu ar Talsu novada
Izglītības pārvaldi izglītības jomā”. Lēmums pievienots protokolam.



6.§
Par sadarbības (pakalpojuma) līguma slēgšanu ar Talsu novada

pašvaldību kultūras jautājumos
G.Laicāns

Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 4.daļu

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.9 „Par sadarbības (pakalpojuma) līguma slēgšanu ar Talsu novada
pašvaldību kultūras jautājumos”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par līgumu ar Talsu novada Sporta skolu

G.Laicāns

PAMATOJUMS
Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
 Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā 
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.10 „Par līgumu ar Talsu novada Sporta skolu”. Lēmums pievienots
protokolam.

8.§
Par sadarbības līgumu Ziemeļkurzemes jauniešu 

kamerorķestra darbībai
G.Laicāns

Pamats:
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.11 „Par sadarbības līgumu Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra 
darbībai”. Lēmums pievienots protokolam.



9.§
Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Plānošanas Reģionu

G.Laicāns
Pamats

Likuma  “Par  pašvaldībām”  21.pants;  Reģionālās  attīstības  likuma  17.1  panta
pirmās daļas 3.punkts

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.12 „Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Plānošanas Reģionu”. 
Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par sadarbības līgumu ar Talsu Televīziju

G.Laicāns, G.Abaja
Pamats

Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants; Valsta pārvaldes iekārtas likuma 10.panta
septītā daļa

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 – nav; A.Zumbergs izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.13 „Par sadarbības līgumu ar Talsu Televīziju”. Lēmums pievienots 
protokolam.

11.§
Par sadarbību ar Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma profesionālo vidusskolu
G.Laicāns

11.1. Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants.
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas vēstule 1-16/492 no 
18.12.2013.

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 – nav;  A.Zumbergs izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.14 „Par sadarbību ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo
vidusskolu”. Lēmums pievienots protokolam.

11.2. Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants.
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas vēstule 1-16/492 no 
18.12.2013.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav



NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.15 „Par sadarbību ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo
vidusskolu”. Lēmums pievienots protokolam.

12. §
Par finansējumu Kolkas ev. Lut. Baznīcas draudzei

G.Laicāns
Pamats
2014. gada 7. Janvāra iesniegums no draudzes priekšnieces V.Ernštreites.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – 1 (L.Pavlovska)
NOLEMJ:
Pieņemt  lēmumu Nr.16 „Par finansējumu Kolkas  ev.  Lut.  Baznīcas draudzei”.  Lēmums
pievienots protokolam.

13.§
Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai

G.Laicāns
Pamats
2013. gada 8. Novembra  iesniegums  no B.Šuvcānes.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt  lēmumu  Nr.17  „Par  finansējumu  grāmatas  izdošanai”.  Lēmums  pievienots
protokolam.

14.§
Par dotāciju biedrībai „Randalist” 2014.gadā

G.Laicāns
Pamats
2013. gada 17. Decembra iesniegums  no biedrības valdes priekšsēdētājas V. Milleres.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.18 „Par dotāciju biedrībai „Randalist” 2014.gadā”. Lēmums pievienots
protokolam.



15.§
Par dotāciju biedrībai  „Līvõd Īt”(Līvu (lībiešu) Savienība)  2014.gadam

G.Laicāns
Pamats
Biedrības valdes priekšsēdētājas I.Ernštreites iesniegums.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt  lēmumu  Nr.19  „Par  dotāciju  biedrībai   „Līvõd  Īt”(Līvu  (lībiešu)  Savienība)
2014.gadam”. Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par dotāciju Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”

G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
2013. gada 15. Novembra Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” vadītājas A. Kurmes 
iesniegums.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne,
U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – 1 (G.Abaja)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.20 „Par dotāciju Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma””.  Lēmums
pievienots protokolam.

17.§
Par dotāciju pensionāru klubam „Sendienas”

G.Laicāns
Pamats
2013. gada 30. Oktobra Dundagas pensionāru kluba „Sendienas” vadītājas Ā. Ansabergas
iesniegums.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne,
U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – 1 (G.Abaja)
NOLEMJ:
Pieņemt  lēmumu  Nr.21  „Par  dotāciju  pensionāru  klubam  „Sendienas””.  Lēmums
pievienots protokolam.

18.§
Par dotāciju invalīdu apvienībai „Cerība”.

G.Laicāns
Pamats
2013. gada 6. Novembra Dundagas invalīdu apvienības „Cerība” vadītājas I. Čaunānes 
iesniegums.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne,
U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – 1 (G.Abaja)
NOLEMJ:



Pieņemt lēmumu Nr.22 „Par dotāciju invalīdu apvienībai  „Cerība””.  Lēmums pievienots
protokolam.

19.§
Par dotāciju biedrībai  „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””

G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska
Pamats
2013. gada 12. Decembra iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” valdes 
priekšsēdētājas Alfas Auziņas par dotācijas piešķiršanu centra darbības nodrošināšanai 
2014. Gadā.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.23 „Par dotāciju biedrībai  „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””.
Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par SIA „Dundagas veselības centrs” pakalpojumu izmaksu 

apstiprināšanu 2014. gadam un finansējuma piešķiršanu
G.Laicāns

Pamats
SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas A.  Vagenmeisteres iesniegtais
pakalpojuma izmaksu aprēķins ilgstošā sociālā aprūpē.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt  lēmumu  Nr.24  „Par  SIA  „Dundagas  veselības  centrs”  pakalpojumu  izmaksu
apstiprināšanu  2014.  gadam  un  finansējuma  piešķiršanu””.  Lēmums  pievienots
protokolam.

21.§
Par pakalpojuma apmaksu biedrībai  „Dundagas aprūpes nams „Stacija””

G.Laicāns
Pamats
2014. gada 14. Janvāra iesniegums no „Dundagas aprūpes nams „Stacija”” vadītājas 
D.Ludevikas par finansējuma piešķiršanu biedrības darbības nodrošināšanai 2014. 
Gadā, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu DD-3-13.3/12/20.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.25 „Par pakalpojuma apmaksu biedrībai  „Dundagas aprūpes nams
„Stacija””. Lēmums pievienots protokolam.



22.§
Par dotāciju kultūras projektam „Mazirbnieces”

G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
2013.  gada  12.  Decembra  iesniegums  no  projekta  autora  Hans  Dhejne,  par  atbalstu
projektam „Mazirbnieces”

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt  lēmumu  Nr.26  „Par  dotāciju  kultūras  projektam  „Mazirbnieces””.  Lēmums
pievienots protokolam.

23.§
Par finansējumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

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

Pamatojums
Līgumi  par  funkciju  deleģēšanu  komunālo  pakalpojumu  sniedzējiem  SIA
“Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.27 „Par finansējumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”. Lēmums
pievienots protokolam.

24.§
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 

amatu klasifikācijas katalogā
Ziņo I.Ralle; G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, A.Zumbergs, A.Roderts

Pamats
Ministru  kabineta  2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075  „Valsts  un  pašvaldību
institūciju amatu katalogs” 22.punkts

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne,
U.Sila, L.Pavlovska, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – 2 (G.Abaja, A.Roderts)
NOLEMJ:
Pieņemt  lēmumu  Nr.28  „Par  grozījumiem  Dundagas  novada  pašvaldības  amatu
klasifikācijas katalogā”. Lēmums pievienots protokolam.



25.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra

noteikumos “Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas
kārtība”

25.1. Pamats  

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

Atklāti  un  vārdiski  balsojot  ar  5  balsīm  par  (G.Laicāns,  G.Pirvits,  A.Grīvāne,  U.Sila,
L.Pavlovska), pret – 2 (A.Zumbergs, A.Roderts), atturas – 2 (S.Šnikvalde, G.Abaja)
NOLEMJ:
Pieņemt  lēmumu  Nr.29  „Par  grozījumiem  Dundagas  novada  domes  2012.gada
27.septembra noteikumos “Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība””.
Lēmums pievienots protokolam.

25.2. Par grozījumiem Pielikumā Nr.1 Dundagas novada domes 
noteikumiem „Amatpersonu un darbinieku darba algas noteikšanas 
kārtība”

Pamats
Dundagas novada pašvaldības Amatu klasifikācijas kataloga grozījumi

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt  lēmumu  Nr.30  „Par  grozījumiem  Dundagas  novada  domes  2012.gada
27.septembra noteikumos “Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība””.
Lēmums pievienots protokolam.

26.§
Par vētras seku likvidēšanu pašvaldības nekustamajos īpašumos

G.Laicāns, A.Zumbergs

Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 
2014.gada budžetu .

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt  lēmumu  Nr.31  „ Par  vētras  seku  likvidēšanu  pašvaldības  nekustamajos
īpašumos”. Lēmums pievienots protokolam.



27.§
Par 2013.gada budžeta izpildi

Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.

Atklāti  un  vārdiski  balsojot  ar  5  balsīm  par  (G.Laicāns,  G.Pirvits,  A.Grīvāne,  U.Sila,
L.Pavlovska), pret – 1 (A.Zumbergs), atturas – 3 (S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.32 „Par 2013.gada budžeta izpildi”. Lēmums pievienots protokolam.

Deputātu viedokļi:
A.Zumbergs: „Linda Pavlovska pildot domes priekšsēdētājas pienākumus pieļāva, ka 
tiek izmaksāti budžetā neieplānoti un atlīdzības noteikumos neparedzēti darbinieku 
atlīdzības veidi- prēmijas un naudas balvas.

Gunārs Laicāns pildot domes priekšsēdētāja pienākumus pieļāva, ka tiek 
izmaksātas budžetā neieplānotas un atlīdzības noteikumos nepredzētas naudas balvas. 
Pieļāva, ka no pašvaldības budžeta finansē privātu pasākumu Minhauzens 2013. Pieļāva,
ka no pašvaldības budžeta finansē neplānotus ārzemju komandējumus.

Ar manu viedokli iepazīstināt zvērināto revidentu atzinuma sniegšanai pie gada 
pārskata.”
G.Abaja: „Nevaru atbalstīt, jo neesmu saņēmusi apliecinājumu par normatīviem aktiem 
un apstiprinātajam budžetam atbilstošu finansējuma izlietojumu”.
A.Roderts: Nav pietiekams skaidrojums sniegts par šiem jautājumiem.

28.§
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu

G.Laicāns
Pamats:
13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.33 „Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

Tiek izsludināts pārtraukums 10 minūtes.



29.§
Par budžetu 2014.gadam

Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts, S.Šnikvalde, G.Pirvits

Domes  priekšsēdētājs  iepazīstina  klātesošos  ar  domes  priekšsēdētāja  ziņojumu  pie
saistošajiem noteikumiem Nr.  2 „Par Dundagas novada domes budžetu 2014.gadam”.
(pievienots protokolam).

Tiek norādīts, ka ziņojumā nebija atspoguļots novada sociāli-ekonomiskais novērtējums,
kā  arī  ka  budžeta  sastādīšanas  process  nav bijis  pietiekoši  atklāts-  tas  noticis  pārāk
sašaurinātā lokā, kā arī netika skatīts komitejās. 
Tiek secināts arī, ka dažādos gados ir bijušas dažādas budžeta sastādīšanas metodes, un
šī nav sliktākā.

29.1. Par pasākumu iespējamo realizēšanu 2014.gadā

Pamats

2013.gadā  sagatavotie  tehniskie  projekti  un  pašvaldības  iestāžu  vadītāju  iesniegtie
priekšlikumi par prioritāri veicamajiem darbiem 2014.gadā

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – 1 (A.Roderts)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.34 „Par budžetu 2014.gadam”. Lēmums pievienots protokolam.

29.2. Pamats
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.

Atklāti  un  vārdiski  balsojot  ar  5  balsīm  par  (G.Laicāns,  G.Pirvits,  A.Grīvāne,  U.Sila,
L.Pavlovska), pret – nav, atturas – 4 (S.Šnikvalde, G.Abaja,  A.Roderts, A.Zumbergs)
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.35 „Par budžetu 2014.gadam”. Lēmums pievienots protokolam.

Deputāta viedoklis:
G.Abaja- “Diemžēl budžeta sagatavošanas process un piedāvātais projekts mani 
nepārliecina par racionālu, sabalansētu un attīstošu pašvaldības funkciju izpildes 
nodrošinājumu”.

30.§
Par Ētikas komisiju
G.Laicāns, A.Zumbergs

Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa

Lēmuma projekts:
Uzdot  Dundagas  novada  pašvaldības  Centrālajai  administrācijai  līdz  2014.gada
___._____________  sagatavot  grozījumus  Dundagas  novada  Domes  2010.gada  24.marta
nolikumā “Dundagas novada Domes Ētikas komisijas nolikums”, kuros tiktu noteikts, ka



komisijas sastāvā iekļauj no katras vēlētāju apvienības, kuras pārstāvis ievēlēts domē,
virzītu pretendentu.

Secina, ka lai komisijas darbs būtu lietderīgs, pareezēt, ka komisijas lēmums ir pieņemts,
ja komisijas lēmums ir vienbalsīgs, vai par to ir nobalsojuši vismaz 4 komisijas locekļi. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja,  G.Pirvits,
A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.36 „Par Ētikas komisiju”. Lēmums pievienots protokolam.

31.§
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana domes priekšsēdētājam

L.Pavlovska
Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 
pirmā daļa

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne,
U.Sila, L.Pavlovska, A.Zumbergs), pret – 1 (A.Roderts), atturas – 1 (G.Abaja)
NOLEMJ:
Pieņemt  lēmumu  Nr.37  „Par  ikgadējā  apmaksātā  atvaļinājuma  piešķiršana  domes
priekšsēdētājam”. Lēmums pievienots protokolam.

32.§
Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi

un citām aktualitātēm

Izpilddirektore I.Ralle informē par šādām aktualitātēm:
1. Par procesu, kas saistīts ar pāreju uz eiro
2. Par iesākto projektu pabeigšanu iestādēs u.c.

Sēde slēgta plkst. 16.55.

Protokols parakstīts 27.01.2014.

Sēdes vadītājs G.Laicāns

Protokolēja S.Kokoreviča



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.2.)

Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.4.

23.01.2014.
1.§

Par īpašuma „Ozolkalni” lietošanas tiesību izbeigšanu
Pamats
Valsts  zemes  dienesta  Kurzemes  reģionālās  nodaļas  20.11.2013.  vēstule  Nr.  2-04-

K/4837.
Valsts  un  pašvaldību  īpašuma  privatizācijas  un  privatizācijas  sertifikātu  izmantošanas

pabeigšanas likuma 23. Un 25.panti. 
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.pants.

Mērķis

Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 25.panta prasību izpilde.

Izvērtējums

Dundagas  novada  pašvaldība  saņēmusi  Valsts  zemes  dienesta  Kurzemes
reģionālā  nodaļas  vēstuli,  kurā  tiek  prasīts  izvērtēt  jautājumu  par  zemes  lietošanas
tiesību  izbeigšanu  Valdim  Beidiņam  uz  zemes  vienību  „Ozolkalni”  ar  kadastra
apzīmējumu 88500170054 un pieņemt lēmumu par šīs zemes vienības piekritību. Valsts
zemes dienests savā vēstulē iepazīstina ar lietas izvērtējumu:

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa (turpmāk – reģionālā nodaļa)
2013.gada 22.oktobrī saņēmusi Valda Beidiņa iesniegumu, kurā lūgts pieņemt lēmumu
par īpašuma tiesību atjaunošanu un piešķiršanu īpašumā par samaksu uz zemi 3,5 ha
kopplatībā Dundagas pagastā, Dundagas novadā ar nosaukumu „Ozolkalni”. Iepazinusies
ar lietas materiāliem, reģionālā nodaļa konstatēja:

Reģionālā nodaļa 12.11.2013. tika pieņēmusi lēmumu Nr.14-01/298099-1 “Par
atteikumu  atjaunot  zemes  īpašuma  tiesības  un  piešķirt  zemi  īpašumā  par  samaksu
Valdim Beidiņam” un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes
vienībai  ar  kadastra  apzīmējumu 88500170054  labots  statuss  no statusa „zeme,  par
kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu” uz statusu
„zemes lietojums”. 

Saskaņā  ar  Valsts  un  pašvaldību  īpašuma  privatizācijas  un  privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta otro daļu, Valdim Beidiņam līdz
2007.gada  30.novembrim bija  jāiesniedz  zemes  izpirkšanas  (pirkšanas)  pieprasījums



Valsts  zemes  dienesta  teritoriālajai  struktūrvienībai.  Šāds  pieprasījums  reģionālajā
nodaļā nav saņemts.

Saskaņā  ar  Valsts  un  pašvaldību  īpašuma  privatizācijas  un  privatizācijas
sertifikātu  izmantošanas  pabeigšanas  likuma  25.panta  pirmās  daļas  3.  Un
4.apakšpunktu, fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās  lietošanas  tiesības  izbeidzas,  ja  23.panta  vienpadsmitajā  daļā  noteiktajos
termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums
un  attiecīgie  dokumenti  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par
samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt) zemi; zemes lietošanas tiesības izbeidzas
arī, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar
valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja līdz
zemes  kadastrālajai  uzmērīšanai  un  izpirkuma  (pirkuma)  līguma  slēgšanai  ir  veikta
priekšapmaksa.

Saskaņā  ar  Valsts  un  pašvaldību  īpašuma  privatizācijas  un  privatizācijas
sertifikātu  izmantošanas  pabeigšanas  likuma  25.pantu,  lūdzam  Dundagas  novada
pašvaldību izvērtēt jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valdim Beidiņam
uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 88500170054 un pieņemt lēmumu par šīs
zemes vienības piekritību.

Ņemot vērā Zemes dienesta konstatējumus pašvaldībai jāpieņem lēmums par
zemes  lietojuma  tiesību  izbeigšanu  Valdim  Beidiņam  uz  zemes  vienību  ar  kadastra
apzīmējumu 88500170054. 

Īpašums atrodas Kaļķu ciemā, tā platība ir 3,5 ha lauksaimniecībā izmantojama
zeme. Pašvaldībai arī saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
18.pantu jālemj  par  īpašuma piekritību pašvaldībai  vai  izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai. Šāds  īpašums  nav  vajadzīgs  pašvaldības  funkciju  veikšanai  un  izmantot
zemes reformas pabeigšanai.

Dundagas novada Dome nolemj:

1. Izbeigt  lietojuma  tiesību  Valdim  Beidiņam  uz  zemes  vienību  ar  kadastra
apzīmējumu 88500170054.

2. Izmantot  īpašumu  ar  kadastra  apzīmējumu  88500170054  „Ozolkalni”  zemes
reformas pabeigšanai.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).

Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļai
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

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.2.)

Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.5.

23.01.2014.
2.§

Par Dundagas novada domes 2013. Gada 28. Novembra lēmuma Nr. 284
„Par paredzētās darbības akceptēšanu atradnē „Jaunkalni II”” atcelšanu

Pamats
1. Vides  pārraudzības  valsts  biroja  Rīgā,   2013.gada  16.decembra  vēstule  Nr.3-

01/1640. 
Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta (11) punkts, 21.pants.

Mērķis
Dundagas novada Domes 2013. Gada 28. Novembra lēmuma Nr. 284 „Par paredzētās 
darbības akceptēšanu atradnē „Jaunkalni II”” atcelšana.

Izvērtējums
Dundagas novada Dome ar 2013. Gada 28. Novembra lēmumu Nr. 284 „Par paredzētās 
darbības akceptēšanu atradnē „Jaunkalni II”” akceptēja SIA „Talce” paredzēto darbību: smilts
un smilts – grants ieguvi 6,13 ha paplašinātajā platībā atradnē „Jaunkalni II” līdz gruntsūdens 
līmenim.

Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk
– Birojs) 2013.gada 16.decembra vēstuli Nr.3-01/1640 „Par darbības akceptu”.

Izvērtējot  Biroja  rīcībā  esošos  materiālus,  Birojs  informē,  ka  2009.gada  5.marta
Biroja  Atzinums  Nr.1  par  SIA  „Talce”  smilts  un  smilts  –  grants  materiāla  atradnes
„Jaunkalni”  paplašināšanas  un turpmākās ieguves  ietekmes uz  Eiropas  nozīmes īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām (NATURA 2000)  –  Slīteres nacionālo parku un dabas
liegumu  „Kaļķupes  ieleja” –  novērtējuma  ziņojuma  galīgo  redakciju  bija  derīgs  līdz
2012.gada 5.martam.

Likuma  „Par  ietekmes  uz  vidi  novērtējumu”  20.panta  (11)  punkts  nosaka,  ka
„Atzinums par  ziņojumu ir  spēkā trīs  gadus.  Ja  šajā  laikā  netiek pieņemts  šā likuma
21.pantā minētais paredzētās darbības akcepts, veicams jauns ietekmes novērtējums”.
Savukārt likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 21.pants nosaka, ka „Paredzētās
darbības akcepts ir šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts
attiecīgās valsts institūcijas, pašvaldības, citas likumā noteiktās institūcijas vai ministru
kabineta lēmums par atļauju uzsākt paredzēto darbību”. 

Tādējādi  Birojs  vērš  uzmanību  uz  to,  ka  Dundagas  novada  dome  2013.gada
28.novembrī ir akceptējusi darbību, kurai bija veicams jauns ietekmes novērtējums.



Dundagas novada Dome nolemj:

Atcelt  Dundagas  novada  domes  2013.  Gada  28.  Novembra  lēmumu  Nr.  284  „Par
paredzētās darbības akceptēšanu atradnē „Jaunkalni II””.

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).

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.2.)

Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.6.

23.01.2014.
3.§

Par personas iesniegumu

Pamats
1) 17.12.2014.  personas iesniegums (reģ.20.12.2013. Nr. DD-3-26.2/13/700-C).
2) Likuma par nekustamā īpašuma nodokli 5. Panta (3) punkts.
3) Dundagas  novada  pašvaldības  24.03.2010.  saistošie  noteikumi  Nr.8  „Par

nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu
Dundagas novadā”.

Mērķis
Izvērtēt  nepieciešamību  papildināt  saistošos  noteikumus  par  nekustamā  īpašuma

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā.

Izvērtējums
Dundagas  novada  pašvaldībā  ir  saņemtas  17.12.2013.  personas   iesniegums

(reģistrēts  Dundagas  novada  pašvaldībā  20.12.2013.  ar  
Nr. DD-3-26.2/13/700-C), kurā persona kā 83 gadu vecs pensionārs, politrepresētā dēls
lūdz samazināt nekustamā īpašuma nodokli katru gadu par 50%.

Likuma par nekustamā īpašuma nodokli 5. Panta (3) punkts nosaka, ka pašvaldības
var  izdot  saistošus  noteikumus,  kuros  paredzēti  atvieglojumi  atsevišķām  nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

Pašvaldība 24.03.2010. ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.8 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā”
(turpmāk  –  saistošos  noteikumus  Nr.8),  kas  nosaka  nekustamā  īpašuma  nodokļa
atvieglojumu piemērošanas kārtību Dundagas novadā atsevišķām nodokļu maksātāju un
nomnieku kategorijām.

Lai  lemtu par  atvieglojumiem atsevišķām nekustamā  īpašuma  nodokļa  maksātāju
kategorijām ir nepieciešams izvērtēt tā ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Pēc speciālistu sniegtās informācijas, pašvaldības rīcībā nav datu bāzes par politiski
represētu  personu  1.pakāpes  mantiniekiem,  kuriem  Dundagas  novada  teritorijā  ir
īpašumi,  līdz  ar  ko  nav  iespējams  aprēķināt  iespējamo  ietekmi  uz  budžetu,  ja  tiktu
pieņemti grozījumi saistošajos noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas
maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā”. 



Dundagas novada Dome nolemj:

Atteikties izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības 2010.gada  24.marta 
saistošos noteikumus Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas 
atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā”.

Lēmums nosūtāms: iesnieguma iesniedzējam
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

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.2.)

Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.7.

23.01.2014.
4.§

Par finansējumu sadarbības līguma 
ar Talsu Galveno bibliotēku realizēšanai

PAMATOJUMS
Bibliotēku likuma  17.panta  5.daļas  3.punkts,  kas  nosaka,  ka  RGB finansējuma

viens no avotiem ir  „finanšu līdzekļi,  kurus noteiktu uzdevumu veikšanai  saskaņā ar
savstarpēju  vienošanos  piešķir  pašvaldības,  kas  pieņēmušas  saskaņotu  lēmumu  par
attiecīgās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam”.

17.01.2013. noslēgtais sadarbības līgums starp Talsu novada domi un Dundagas
novada pašvaldību, kurš ir spēkā līdz 31.12.2014.

MĒRĶIS - Nodrošināt 2014.gadā Dundagas novada pašvaldības publiskajām bibliotēkā
nepieciešamo reģiona galvenās bibliotēkas atbalstu. 

IZVĒRTĒJUMS  -  TGB  2011.gadā  atkārtotā  akreditācijā  saņēma  reģiona  galvenās
bibliotēkas statusu uz 5 gadiem un turpinās pildīt reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
visām Dundagas  novada pašvaldības  bibliotēkām.  TGB kā  reģiona galvenā  bibliotēka
savu  funkciju  pildīšanai  Dundagas  novada  pašvaldību  publiskajām  bibliotēkām
finansējumu  saņem  no  Dundagas  novada  pašvaldības.  Finansējuma  pamats  ir
17.01.2013. noslēgtais sadarbības līgums starp Talsu novada domi un Dundagas novada
pašvaldību, kurš ir spēkā līdz 31.12.2014. 

Sakarā ar pāreju uz EUR valūtu 2014.gadā mainās pakalpojuma līguma finanšu
sadaļa.  Kopējā  summa  uz  novadu  ir  EUR  1600.  Šīs  līguma  izmaiņas  ir  saskaņotas
savstarpēji starp Talsu novada un Dundagas novada priekšsēdētājiem.

Dundagas novada Dome nolemj:
Talsu  Galvenās  bibliotēkas  (TGB)  kā  reģiona  galvenās  bibliotēkas  (RGB)

pakalpojumu  nodrošināšanai  Dundagas  novadā  2014.gadā  piešķirt  nepieciešamo
finansējumu EUR 1600 apmērā saskaņā ar 17.01.2013. noslēgto sadarbības līgumu starp
Talsu  novada  domi  un  Dundagas  novada  pašvaldību.  Finansējums  iekļaujams  DNCB
budžetā.

Lēmums nosūtāms: Izpilddirektore, finanšu speciāliste, galvenā grāmatvede, DNCB 
vadītāja, Talsu novada dome, TGB direktore.

Lēmums nododams izpildei: Izpilddirektore, DNCB vadītāja, galvenā grāmatvede

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.2.)

Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.8

23.01.2014.
5.§

Par sadarbības (pakalpojuma) līguma slēgšanu ar Talsu novada
Izglītības pārvaldi izglītības jomā

G.Laicāns, G.Abaja, A.Roderts, A.Zumbergs
PAMATOJUMS
Likums „Par pašvaldībām
10. pants. Pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to 
kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju izpildes nodošanu pieņem 
attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts rakstveida 
līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti.
Par šā panta pirmajā daļā minēto funkciju izpildi ir atbildīga un to izpildi uzrauga tā 
dome, kurai ar likumu uzdots pildīt šīs funkcijas.
Citām pašvaldībām nevar deleģēt funkcijas, kas ir attiecīgās domes ekskluzīvajā 
kompetencē un noteiktas šā likuma 21.pantā, kā arī šā likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā 
pašvaldībām nodotās funkcijas.
15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm u.c.);

Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
 Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā 
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.

MĒRĶIS
Racionāli izmantot pašvaldības budžeta līdzekļus vienlaicīgi pēc iespējas kvalitatīvāk 
nodrošinot likumā noteikto pašvaldības kompetenču un funkciju veikšanu izglītības 
jomā un izglītības pakalpojuma sniegšanu Dundagas novadā

IZVĒRTĒJUMS
Likuma ”Par pašvaldībām” 10.pants nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās 
var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju 
izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Par šā panta pirmajā daļā 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p21


minēto funkciju izpildi ir atbildīga un to izpildi uzrauga tā dome, kurai ar likumu uzdots 
pildīt šīs funkcijas. Likuma ”Par pašvaldībām” 15. Panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, 
ka katras pašvaldības pienākums ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.

Jau kopš novada izveidošanas Dundagas novada dome slēgusi sadarbības līgumu ar 
Talsu novadu par Talsu novada Izglītības pārvaldei deleģētajām funkcijām. Lai noteiktu 
līguma summu attiecīgajam gadam tiek veikts aprēķins un noteiktas vidējās viena 
skolēna izmaksas Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novados un aprēķināta katra 
novada līdzmaksājuma summa proporcionāli skolēnu skaitam.
Līdz šim Talsu un Dundagas novadiem nav bijušas pretenzijas par sadarbības kvalitāti.
Kopējās izmaksas sastāda EUR 5232,00.
No piedāvātā līguma projekta ir izslēdzama pedagoģiski-medicīniskās komisijas  
pakalpojuma nepieciešamība un attiecīgi samazināma līdzmaksājuma summa.

Dundagas novada Dome nolemj:

1) Deleģēt Talsu  novada pašvaldībai pārvaldes uzdevumus  izglītības jomā 
2014.gadā.

2) Slēgt sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību par uzdevumu izpildi, kas 
saistītas ar izglītības jomu 2014.gadā par kopējo summu € 5043,00.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektorei Ingai 
RALLEI.

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.2.)

Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.9.

23.01.2014.
6.§

Par sadarbības (pakalpojuma) līguma slēgšanu ar Talsu novada
pašvaldību kultūras jautājumos

Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants, Dziesmu un deju svētku likuma 9.panta 4.daļu

Mērķis
Nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un nepārtrauktību,  
amatiermākslas kolektīvu sekmīgu gatavošanos 2014.gada skatēm.

Izvērtējums
Viens  no  pašvaldības  uzdevumiem  ir  nodrošināt  Dziesmu  un  deju  svētku  tradīcijas
turpināšanu, amatiermākslas kolektīvu darbību, to māksliniecisko izaugsmi un dalību
svētkos.  Lai  kolektīvi  sagatavotos,  darbs  tiek  koordinēts  no  Kultūrizglītības  un
nemateriālā mantojuma centra puses reģionu līmenī, ievērojot bijušo rajonu teritoriālo
iedalījumu. Līdz ar to Dundagas pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbību koordinē
Talsu novada pašvaldības kultūras nodaļa. Sekmīgu procesu norisi 2014.gadā iespējams
nodrošināt,  slēdzot  Dundagas  novada  pašvaldībai  ar  Talsu  novada  pašvaldību
Sadarbības  līgumu  kultūras  jautājumos.  Līgums  paredz  Talsu  pašvaldībai  deleģētās
funkcijas, par kurām Dundagas pašvaldība maksā Talsu pašvaldībai kopējo summu gadā
€ 1389,38 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit deviņi eiro un 38 centi), sadalot pa
ceturkšņiem. Maksa tiek aprēķināta pēc pakalpojuma sniegšanas izcenojuma. 

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Slēgt  sadarbības  līgumu  ar  Talsu  novada  pašvaldību  par  sadarbību  kultūras

jautājumos  2014.gadā  (Līguma  teksts  pielikumā),  paredzot  finansējumu
€1389.38 Kultūras pils budžetā..

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai.

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda, finanšu 
speciālistei Zintai Eizenbergai

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.10.

23.01.2014.
7.§

Par līgumu ar Talsu novada Sporta skolu

PAMATOJUMS
Izglītības likuma 18.panta 3.daļa.
 Republikas pilsētu un novadu pašvaldību funkciju nodrošināšana izglītības jomā 
(3) Novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības
jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību.

MĒRĶIS
Racionāli  izmantot  pašvaldības  budžeta  līdzekļus  vienlaicīgi  pēc  iespējas  kvalitatīvāk
nodrošinot  likumā  noteikto  pašvaldības  kompetenču  un  funkciju  veikšanu  izglītības
jomā un izglītības pakalpojuma sniegšanu Dundagas novadā

IZVĒRTĒJUMS
Līdz  šim  Dundagas  volejbola  grupas  ir  Talsu  novada  Sporta  skolas  sastāvā.

2011.gadā tika panākta vienošanās, ka transporta izdevumus sedz Dundagas novads.. 
Talsu  novads  2014.gadā  piedāvā  turpināt  sadarbību  profesionālās  ievirzes

programmu īstenošanā Talsu novada Sporta skolas sastāvā, bet Dundagas novads sedz
daļu (proporcionāli audzēkņu skaitam) no administrācijas atalgojuma, dalības maksas
un licenču summu. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumu Nr.230,
Dundagas  novada dome apņemas pilnībā nodrošināt  finanšu līdzekļus,  kas  saistīti  ar
volejbola  profesionālās  ievirzes  izglītības  Dundagas  treniņgrupu  mācību  procesa,
sacensību un transporta izdevumiem.

Kopīgās  sarunās  panākta  vienošanās  par  līguma  slēgšanu  par  kopējo  summu
EUR 1638,56.

Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt  līgumu  ar  Talsu  novada  Sporta  skolu  par  sadarbību  profesionālās  ievirzes
programmu realizāciju volejbolā Talsu novada Sporta skolas sastāvā par kopējo summu
EUR 1638,56, līdzekļus iekļaujot Pārvaldes budžetā.

Lēmums nododams izpildei: finanšu speciāliste Zinta Eizenberga

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.11.

23.01.2014.
8.§

Par sadarbības līgumu Ziemeļkurzemes jauniešu 
kamerorķestra darbībai

Pamats:
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants

Mērķis
Nodrošināt Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbību

Izvērtējums:
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka,  ka pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas  iedzīvotāju  interesēs  var  brīvprātīgi  realizēt  savas  iniciatīvas  ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu,
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi jau iepriekšējos gados ir iesaistījušies
kopīgā Talsu un Rojas mūzikas skolas audzēkņu kamerorķestrī. Audzēkņu apmācība tiek
nodrošināta mūzikas skolas ietvaros.  Kopīga muzicēšana dod iespējas mūzikas skolas
audzēkņiem  papildus  apgūt  kopīgas  muzicēšanas  iespējas.  Viena  novada  skolai  nav
iespējams nodrošināt šāda orķestra darbību.
Talsu, Rojas un Dundagas novadu kultūras darbinieki un mūzikas skolu vadītāji vienojās,
ka  ir  jāturpina  iesāktais  darbs  arī  2014.gadā,  noslēdzot  kopīgu  sadarbības  līgumu
Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai 

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Rojas novada pašvaldību un Talsu novada pašvaldību par

Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanu.
2. Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai finanšu līdzekļus

paredzēt Dundagas Mākslas un mūzikas skolas budžetā – 1027.74 €.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktorei

Lindai Pavlovskai.

Lēmums nosūtāms: Izpilddirektors, finanšu speciāliste, galvenā grāmatvede, Dundagas 
Mākslas un mūzikas skola, Talsu un Rojas novadu pašvaldības
Lēmums nododams izpildei: DMMS direktorei Lindai Pavlovskai

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.12.

23.01.2014.
9.§

Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Plānošanas Reģionu
Pamats

Likuma  “Par  pašvaldībām”  21.pants;  Reģionālās  attīstības  likuma  17.1  panta
pirmās daļas 3.punkts

Mērķis
Piešķirt dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

Izvērtējums
Dundagas  novada  pašvaldībā  saņemts  Kurzemes  plānošanas  reģiona

iesniegums, kurā pašvaldībai tiek lūgts piešķirt dotāciju 1500,00 euro apmērā. Dotācija
tiktu  izlietota:  Attīstības  padomes  locekļu  pieredzes  apmaiņa  un/vai  tālākizglītība;
atbalsts  konkursa  “Eiropas  Gada  pašvaldība”  organizēšana  vai  konkursa  “Gada
kurzemnieks”  organizēšana;  Kurzemes  plānošanas  reģiona  publicitātes  pasākumu
nodrošināšana (pašvaldību dotāciju sadalījuma projekts pievienots lēmuma projektam).

No līdzšinējām sarunām konstatējams, ka Kurzemes plānošanas reģions piekrīt arī 
pašvaldību pašu noteiktiem dotācijas izlietošanas veidiem. Dundagas novada 
pašvaldībai būtiska liekas Kurzemes plānošanas reģiona administratīvās kapacitātes 
stiprināšana, kas sevī ietver, iespēju Kurzemes plānošanas reģionam piesaistīt 
kompetentus darbiniekus, pakalpojumu sniedzējus, nodrošināt projektu sanāksmes un 
komandējumus, kā arī materiāltehniskās bāzes uzlabošana.

Dundagas novada Dome nolemj:

Paredzēt Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā € 1500 attīstības plānošanas 
vajadzībām, par līdzekļu izlietojumu pieņemot atsevišķus domes lēmumus.

Lēmums nododams izpildei
Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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23.01.2014.
10.§

Par sadarbības līgumu ar Talsu Televīziju
Pamats

Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants; Valsta pārvaldes iekārtas likuma 10.panta
septītā daļa

Mērķis
Informēt sabiedrību par Dundagas novada pašvaldības darbu

Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā saņemts SIA “Talsu televīzija”  iesniegums,  kurā

SIA   piedāvā  pašvaldībai  sagatavot  televīzijas  pārraides  –  pašvaldības  informatīvos
apskatus.  SIA  piedāvā  sagatavot  televīzijas  pārraides  -   pašvaldības  informatīvos
apskatus 1 reizi mēnesī, kopējais sižeta garums 7 minūtes, cena 57,00 eiro/minūtē (bez
PVN). Tādējādi cena mēnesī būtu 482,79 eiro (ieskaitot PVN).

Iepazīstoties ar SIA piedāvājumu, pašvaldības dome nolemj, ka lietderīgi būtu
pakalpojumu pirkt gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Plānojams, ka tās varētu būt 12
reizes gadā.

Dundagas novada Dome nolemj:

1. Slēgt līgumu ar SIA “Talsu televīzija”.
2. Līgumā paredzēt, ka pakalpojums tiek sniegts gadījumos, kad pašvaldībai tas 
nepieciešams.
3. Finansējumu 1500 eiro apmērā plānot pašvaldības budžetā 2014.gadam.

4. Attīstības un plānošanas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju sēdēs 
februārī konkretizēt veidojamo sižetu tematiku, mērķiem utt.

Lēmums nododams izpildei
Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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23.01.2014.
11.§

Par sadarbību ar Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma profesionālo vidusskolu

11.1. Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants.
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas vēstule 1-16/492 no 
18.12.2013.

Mērķis
1. Pilnveidot Dundagas novada kultūras un tūrisma jomas produktu piedāvājumu,

īstenojot  vietējās  vides  aktivitātes  un  sadarbību  ar  Kuldīgas  Tehnoloģiju  un
tūrisma  profesionālās  vidusskolas  tūrisma  nodaļas  pasniedzējiem  un
audzēkņiem.

2. Sadarbībā ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas tūrisma
nodaļas pasniedzējiem, attīstīt arodapmācības un informācijas iespējas Dundagas
novadā, lai izglītotu esošos un potenciālos novada uzņēmējus – mājražotājus. 

Izvērtējums
1.Projekta „Mazbānīša dabas taka” ietvaros plānots ierīkot un labiekārtot kājāmgājēju un
velobraucēju maršrutu pa bijušo šaursliežu dzelzceļa uzbērumu posmā no A.Upīša ielas
krustojuma ar pašvaldības ceļu (pag.ceļš attīrīšanas iek., metāllūžņu savākšanas vietas)
līdz Baronu kapiem, kā arī sagatavot mārketinga materiālu par šo taku.

1.1. Plānotais kopējais projekta finansējums – ap 7000 – 8000 EUR, t.sk. no
LVAF – 6000 – 7000, līdzfinansējums  - 1000 – 1750 EUR 

1.2. Projekta  iesniedzējs  un  lielākās  daļas  līdzfinansējuma  nodrošinātājs  –
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 

1.3. Projektā paredzēts iesaistīt skolas 18 ekotūrisma audzēkņus, kas 5 dienas
strādās pie takas izveides Dundagā

1.4. Vietējās  vides  aktivitātēs  paredzēts  iesaistīt  arī  Dundagas  pagasta
iedzīvotājus

2. Projekts  kopumā  rosinātu  ne  tikai  Dundagas  novada  popularitāti  un  iedzīvotāju
ekoloģiskās  kompetences  paaugstināšanos,  bet  arī  veicinātu  tūristu  skaita
pieaugumu,  popularizējot novada bagāto kultūrvēsturisko un dabas mantojumu. 



Dundagas novada Dome nolemj:

Atbalstīt  sadarbību  ar  Kuldīgas  Tehnoloģiju  un  tūrisma  profesionālās  vidusskolas
tūrisma nodaļas pasniedzējiem un audzēkņiem projektā „Mazbānīša dabas taka” Latvijas
vides  aizsardzības  fonda  projektu  konkursa  „Atbildīgs  dzīvesveids”  5.aktivitātes
„Reģiona  un/vai  vietējā  līmeņa  aktivitātes”  (vietējās  vides  iniciatīvas,  kas  vērstas  uz
vides pārvaldības jautājumu risināšanu praktiskā veidā,  iesaistot vietējos iedzīvotājus
un  sadarbojoties  ar  citām  atbilstošām  mērķgrupām)  ietvaros,  kā  arī  piešķirt
līdzfinansējumu no Dundagas novada pašvaldības EUR 720,- apmērā projektā iesaistīto
ekotūrisma audzēkņu ēdināšanai (18 audzēkņi x EUR 6/dienā x 5 dienas)

Lēmums nosūtāms: Dundagas Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija, projektu vadītājai Ingai Pučurei

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
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23.01.2014.
11.§

Par sadarbību ar Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma profesionālo vidusskolu

11.2. Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants.
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas vēstule 1-16/492 no 
18.12.2013.

Mērķis
1. Pilnveidot  Dundagas  novada  kultūras  un  tūrisma  jomas  produktu  piedāvājumu,

īstenojot vietējās vides aktivitātes un sadarbību ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
profesionālās vidusskolas tūrisma nodaļas pasniedzējiem un audzēkņiem.

Sadarbībā ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas tūrisma nodaļas 
pasniedzējiem, attīstīt arodapmācības un informācijas iespējas Dundagas novadā, lai izglītotu 
esošos un potenciālos novada uzņēmējus – mājražotājus. 
Izvērtējums
Projektā  „Apmācību  kurss  mājražošanā”  paredzēts  apmācīt  15  Dundagas  novada
uzņēmējus / zemniekus tēmā „Prasības pārtikas ražošanai mājas apstākļos”
Plānotais kopējais projekta finansējums – ap 11000 – 12000 EUR, t.sk. no LAD – 9000 –
9700, līdzfinansējums  - 2000 – 2400 EUR 
Projekta  iesniedzējs  un  līdzfinansējuma  nodrošinātājs  –  Kuldīgas  Tehnoloģiju  un
tūrisma profesionālā vidusskola 
Mācību spēki – skola
Kopumā projekts  piedāvā arodapmācības  un informācijas  iespējas  Dundagas  novadā,
izglītojot  esošos  un  potenciālos  novada  uzņēmējus  –  mājražotājus,  tādējādi  veidojot
motivāciju un jaunas iespējas novada iedzīvotājiem.

Dundagas novada Dome nolemj:
Atbalstīt  sadarbību  ar  Kuldīgas  Tehnoloģiju  un  tūrisma  profesionālās  vidusskolas
tūrisma nodaļas pasniedzējiem projektā „Apmācību kurss mājražošanā”, Latvijas lauku
atbalsta  dienesta  izsludinātās  aktivitātes  „Arodapmācības  un  informācijas  pasākumi”
apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.

Lēmums nosūtāms: Dundagas Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija, projektu vadītājai Ingai Pučurei

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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12. §

Par finansējumu Kolkas ev. Lut. Baznīcas draudzei
Pamats
2014. gada 7. Janvāra iesniegums no draudzes priekšnieces V.Ernštreites.

Mērķis
Akas ierīkošana

Izvērtējums
V.Ernštreite  lūdz piešķirt EUR 1280,58 (Ls 900) baznīcas ūdens akas ierīkošanai.

Secina, ka pašvaldībā nav izstrādāts neviens normatīvais dokuments, kas noteiktu 
finansējuma piešķiršanas kārtību reliģiskām un citām juridiskām vai fiziskām personām 
konkrētu ieceru un projektu realizēšanai.

Dundagas novada Dome nolemj:

Atlikt finansējuma piešķiršanu Kolkas ev.-lut. Draudzei  EUR 1280,58 apmērā.

Lēmums nosūtāms: V.Ernšteinei 

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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13.§

Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai
Pamats
2013. gada 8. novembra  iesniegums  no B.Šuvcānes.

Mērķis

Rūpēties par kultūru.

Izvērtējums
B.Šuvčāne lūdz Dundagas novada domi rast iespēju finansiāli atbalstīt lībiešu 
kultūrmantojuma saglabāšanas projektu – topošās grāmatas „Sauc par vaidi mūsu 
ciemu…”  izdošanu. Nepieciešamais finansējums 2014. Gadā EUR 1422,87 ( Ls 1000).

Secina, ka pašvaldībā nav izstrādāts neviens normatīvais dokuments, kas noteiktu 
finansējuma piešķiršanas juridiskām vai fiziskām personām konkrētu ieceru un projektu
realizēšanai.

Dundagas novada Dome nolemj:

1. Atlikt finansējuma piešķiršanu topošās grāmatas „Sauc par vaidi mūsu ciemu…”
izdošanu, piešķirot 2014. Gadā līdzfinansējumu 1422,87 ( Ls 1000) apmērā.

2. Izpilddirektorei izveidot darba grupu, kas izstrādātu kritērijus finansējuma 
piešķiršanai juridiskām vai fiziskām personām konkrētu ieceru un projektu 
realizēšanai. Izpildes termiņš- Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde martā.

Lēmums nosūtāms: Baibai Šuvcānei
Lēmums nododams izpildei: izpilddirektore Inga Ralle

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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14.§
Par dotāciju biedrībai „Randalist” 2014.gadā

Pamats
2013. gada 17. Decembra iesniegums  no biedrības valdes priekšsēdētājas V. Milleres.

Mērķis
Rūpēties par kultūru.

Izvērtējums
V.Millers lūdz piešķirt Mazirbes tautas nama otrā stāva apkurei EUR 355,72 ( Ls 250) un 
kultūras pasākumu organizēšanai Mazirbes ciema un piekrastes iedzīvotājiem EUR 
2703,46 ( Ls 1900).

Dundagas novada Dome nolemj:

Atbalstīt biedrības „Randalist” darbību, piešķirot 2014. Gadā dotāciju 3059,17 (Ls 2150) 
apmērā.

Lēmums nosūtāms: biedrībai „Randalist”
Lēmums nododams izpildei: 

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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23.01.2014.
15.§

Par dotāciju biedrībai  „Līvõd Īt”(Līvu (lībiešu) Savienība)  2014.gadam

Pamats
Biedrības valdes priekšsēdētājas I.Ernštreites iesniegums.

Mērķis
Rūpēties par kultūru.

Izvērtējums
I.Ernštreite lūdz rast iespēju piešķirt finansējumu 2014. Gadā Līvu Savienībai EUR 
3000,00, tai skaitā arī Līvu savienības Mazirbes grupai (€ 700.000) un Līvu savienības 
Kolkas grupai (€ 700.000).

Dundagas novada Dome nolemj:

Atbalstīt biedrības „Līvõd Īt”(Līvu (lībiešu) Savienība) pasākumus Dundagas novadā  un 
Mazirbes un Kolkas grupu darbību, piešķirot 2014. Gadā dotāciju EUR 3000,00 apmērā.

Lēmums nosūtāms: biedrībai „Līvōd Īt”
Lēmums nododams izpildei: finanšu speciālistei Zintai Eizenbergai

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
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23.01.2014.
16.§

Par dotāciju Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”
Pamats
2013. gada 15. Novembra Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” vadītājas A. Kurmes 
iesniegums.

Mērķis
Atbalstīt Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” darbību .

Izvērtējums
Kolkas pensionāru apvienības pārstāve A.Kurme lūdz iekļaut 2014. Gada budžetā EUR 
711,44 (Ls 500,-) pensionāru ekskursijām un  muzikantiem.

Dundagas novada Dome nolemj:

Piešķirt līdzekļus Kolkas tautas nama pasākumu 2014. Gada budžetā EUR 711,44 (Ls 
500,00) pensionāru apvienībai „Sarma”.

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvalde

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
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23.01.2014.
17.§

Par dotāciju pensionāru klubam „Sendienas”
Pamats
2013. gada 30. Oktobra Dundagas pensionāru kluba „Sendienas” vadītājas Ā. Ansabergas
iesniegums.

Mērķis
Atbalstīt Dundagas novada pensionāru kluba „Sendienas” darbību .

Izvērtējums
Dundagas pagasta pensionāru kluba pārstāve Ārija Ansaberga lūdz iekļaut 2014. Gada 
budžetā EUR 1707,45 (Ls 1200,-) pensionāru vajadzībām šādiem pasākumiem:

- Pensionāru atpūtas vakariem EUR 284,57;
- Kluba 20 gadu jubilejas pasākumam EUR 711,44;
- Transporta izdevumiem EUR 711,44.

Dundagas novada Dome nolemj:
-

Piešķirt  līdzekļus  Kultūras  pils  pasākumu  2014.  Gada  budžetā  EUR  1423,45  (Ls
1000,00) pensionāru klubam „Sendienas”.

Lēmums nododams izpildei: Dundagas Kultūras pils

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
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23.01.2014.
18.§

Par dotāciju invalīdu apvienībai „Cerība”.
Pamats
2013. gada 6. Novembra Dundagas invalīdu apvienības „Cerība” vadītājas I. Čaunānes 
iesniegums.

Mērķis
Atbalstīt Dundagas novada invalīdu apvienības „Cerība” darbību .

Izvērtējums
Dundagas pagasta invalīdu biedrības priekšsēdētāja Ināra Čaunāne lūdz iekļaut 2014. 
Gada budžetā €  996 (Ls 700,-) invalīdu vajadzībām šādiem pasākumiem:

- Sporta pasākumiem;
- Kultūras pasākumu apmeklējumiem;
- Lieldienu, Jāņu, Ziemassvētku pasākumiem;

-Transporta izdevumiem.

Dundagas novada Dome nolemj:

Piešķirt līdzekļus Kultūras pils pasākumu 2014. Gada budžetā € 711.00 (Ls 500,-) 
invalīdu apvienībai „Cerība”

Lēmums nododams izpildei: Dundagas Kultūras pils

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.2.)

Dundagas novada Dundagas pagastā
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23.01.2014.
19.§

Par dotāciju biedrībai  „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””
Pamats
2013. gada 12. Decembra iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” valdes 
priekšsēdētājas Alfas Auziņas par dotācijas piešķiršanu centra darbības nodrošināšanai 
2014. Gadā.

Mērķis
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. Punktā noteiktās funkcijas ietvaros 
deleģēt uzdevumu – nodrošināt sociālo palīdzību maznodrošinātu ģimeņu bērniem un 
bērniem ar nepietiekošu vecāku  gādību. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4. Punktā noteiktās funkcijas ietvaros deleģēt uzdevumu – gādāt par bērnu 
izglītību (organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas 
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm).

Izvērtējums
2013. gadā bērnu centrā tika īstenots projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu
sociālās  atstumtības  riska  grupu  integrācijai  izglītībā  Dundagas  novadā”,  kas  radīja
papildu  iespēju  bērnu  radošo  nodarbību  īstenošanai.  Ģimenes  labprāt  izmanto  arī
„Skapīša” radītās iespējas – nodod un bez maksas saņemt bērnu apģērbu un apavus.

Biedrības  valdes  priekšsēdētāja  lūdz  Dundagas  novada  Domei  piešķirt  finansējumu
2014.  Gadam  un  centra  elektrības,  apkures  un  komunālās  izmaksas  iekļaut  PII
„Kurzemīte” izdevumos.

Izdevumu pozīcijas Izdevumi
mēnesī, 
Ls

Izdevumi 
mēnesī, 
EUR

Izdevumi
gadā, Ls

Izdevumi 
gadā, EUR

Darba samaksa centra 
vadītājai 

374,00 532,15 4488,00 6385,85

Darba samaksa praktisko 
darbu meistarei

282,00 401,25 3384,00 4815,00

Darba devēja VSAOIe 
23,59%, riska nodevas

158,03 224,86 1896,36 2698,28

Kopā 814,03 1158,26 9768,36 13 899,12



Dundagas novada Dome nolemj:

1) Atbalstīt biedrības Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas” darbību, piešķirot 2014.
Gadā dotāciju EUR 13899,12 ( Ls 9768,36) apmērā 

2) Līdzekļus par elektroenerģiju, apkuri, komunālajiem pakalpojumiem iekļaut PII
Kurzemīte 2014. Gada budžetā.

Lēmums  nododams  izpildei: Dundagas  novada  pašvaldības  Centrālās  administrācijas
finanšu speciāliste Zinta Eizenberga, PII „Kurzemīte” vadītāja Ilona Onzule

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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23.01.2014.
20.§

Par SIA „Dundagas veselības centrs” pakalpojumu izmaksu 
apstiprināšanu 2014. gadam un finansējuma piešķiršanu

Pamats
SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas A.  Vagenmeisteres iesniegtais
pakalpojuma izmaksu aprēķins ilgstošā sociālā aprūpē.

Mērķis
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās funkcija ietvaros
deleģēt uzdevumu – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un  7. Punktā noteiktās
funkcijas  ietvaros  deleģēt  uzdevumu  –  nodrošināt  iedzīvotājiem  sociālo  palīdzību
(sociālā  palīdzība  sociāli  mazaizsargātām  personām,  veco  ļaužu  nodrošināšana  ar
vietām pansionātos).

Izvērtējums
SIA „Dundagas veselības centrs” ar ģimenes ārsta un sociālā dienesta slēdzienu uzņem
ilgstošajā sociālajā aprūpē iedzīvotājus, kuriem nepieciešama sociālā aprūpe un sociālā
palīdzība.  Ilgstošajā  sociālajā  aprūpē  uzturas  galvenokārt  maznodrošinātas  personas,
kuras  ar  savu  pensiju  nenosedz  reālās  uzturēšanās  izmaksas.  Aprēķins  dienā  uz  1
personu  2014.  Gadā  ir  EUR  18,90  gulošiem  ar  higiēnas  precēm  un  EUR  17,70  bez
higiēnas  precēm.  Dundagas  novada  pašvaldībai  2014.  Gadā  plānoti  piestādīt
pakalpojumu rēķini par EUR 47867 (Ls 33641). 2013. Gada fakts bija Ls 23289. 2014.
Gada budžetā līdzekļi ir paredzēti pagājušā gada izpildes līmenī.

Dundagas novada Dome nolemj:

1. Apstiprināt  SIA  „Dundagas  veselības  centrs”  vienas  personas  dienas  izmaksas
ilgstošajā sociālajā aprūpē 2014. Gadā EUR 18,90 gulošiem ar higiēnas precēm un
EUR 17,70 bez higiēnas precēm.

2. Paredzēt 2014.gada budžetā € 33989.28 ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma
apmaksai.

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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21.§

Par pakalpojuma apmaksu biedrībai  „Dundagas aprūpes nams „Stacija””

Pamats
2014. gada 14. Janvāra iesniegums no „Dundagas aprūpes nams „Stacija”” vadītājas 
D.Ludevikas par finansējuma piešķiršanu biedrības darbības nodrošināšanai 2014. 
Gadā, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu DD-3-13.3/12/20.

Mērķis
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. Punktā noteiktās funkcijas ietvaros 
deleģēt uzdevumu – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālā palīdzība sociāli 
mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos).

Izvērtējums
Biedrības „Dundagas aprūpes nams – Stacija” vadītāja aprēķinājusi, ka vienai personai 
2014. Gadā uzturēšanās izmaksas sastāda € 12,83 dienā. Kopējās izmaksas gadā ir EUR 
9 044,13 no kurām 90%  sedz aprūpes nama iemītnieku pensijas un piederīgo izmaksas. 
Pašvaldības pakalpojums sastāda EUR 7615,68 gadā.

Dundagas novada Dome nolemj:

1. Apstiprināt biedrības „Dundagas aprūpes nams – Stacija” vienas personas dienas
izmaksas ilgstošajā sociālajā aprūpē 2014. Gadā € 12,83 dienā;

2. Paredzēt  finansējumu  2014.  Gadā  €  7615.68 (Ls  5351,85) apmērā  sociālo
pakalpojumu apmaksai Biedrībai „Dundagas aprūpes nams – Stacija”.

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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22.§
Par dotāciju kultūras projektam „Mazirbnieces”

Pamats
2013.  gada  12.  Decembra  iesniegums  no  projekta  autora  Hans  Dhejne,  par  atbalstu
projektam „Mazirbnieces”

Mērķis

Atbalstīt vietējās Mazirbes kopienas aktīvistus, viņu rūpes par kvalitatīvu dzīvesveidu
laukos.

Izvērtējums
Projekta aktivitātes
Foto materiāla atlase un sagatavošana, interviju teksta apstrāde, izstādes tehniskā 
noformējuma izveidošana
Projekta autors lūdz atbalstīt projektu, piešķirot € 700.00

Dundagas novada Dome nolemj:

Atlikt jautājuma izlemšanu līdz kritēriju finansējuma piešķiršanai juridiskām vai 
fiziskām personām konkrētu ieceru un projektu realizēšanai izstrādāšanai.

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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23.§

Par finansējumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Pamatojums
Līgumi  par  funkciju  deleģēšanu  komunālo  pakalpojumu  sniedzējiem  SIA
“Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”.

Mērķis
Atbalstīt ūdenssaimniecības uzņēmumus 

Izvērtējums
Likumā “Par pašvaldībām” viena no pašvaldības pamatfunkcijām ir iedzīvotāju apgāde
ar ūdeni un kanalizācijas sistēmu uzturēšana. Lai uzņēmumi varētu sekmīgi darboties
nepieciešams finansiāls atbalsts, lai atvieglotu uzņēmumu darbību.
Šāds  atbalsts  tiek sniegts  no  2008.gada.  2012.gadā  tika  lemts,  šo  dotāciju   piesaistīt
paceltajam ūdens daudzumam iepriekšējos gados un tas bija  SIA “Ziemeļkurzeme” ir
0,06 Ls/m³ (vai 3360 Ls/gadā),  bet SIA “ Kolkas ūdens” tas ir 0,03 Ls/m³ (vai 2730
Ls/gadā)  par  katru  paceltā  ūdens  kubikmetru.   2011.gadā  SIA  “Ziemeļkurzeme”
paceltais  ūdens  daudzums  ir  56  000  m³,  bet  SIA  “Kolkas  ūdens”   paceltais  ūdens
daudzums ir 92 000 m³. 2012.gadā SIA “Kolkas ūdens”  paceltais ūdens daudzums ir 110
844 m³, bet SIA “Ziemeļkurzeme” paceltais ūdens daudzums ir 74940 m³. 2013.gadā SIA
Ziemeļkurzeme”  paceltais  ūdens  daudzums  ir  67300  m³,  bet  SIA  “Kolkas  ūdens”
paceltais  ūdens  daudzums  ir  101000  m³.  Ja  atbalsta  apmērs  par  pacelto  ūdens
kubikmetru  paliek  2011.gada  līmenī,  tad  ņemot  vērā  2013.gadā  pacelto  ūdens
daudzumu SIA “Ziemeļkurzeme” finansējums 2014.gadā būtu 0,05 Ls/m³ (2013.  gadā
0,045 Ls/m³) un SIA “Kolkas ūdens” 0,027 Ls/m³ (2013.gadā 0,025 Ls/m³).

Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt  finansējumu uzņēmumiem  SIA  “Ziemeļkurzeme”  € 398.00    mēnesī  un  SIA
“Kolkas ūdens” € 327.00 mēnesī par paceltā ūdens daudzumu iedzīvotāju vajadzībām. 

Lēmums nosūtāms: SIA “Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens” 
Lēmums nododams izpildei:  CA grāmatvedībai

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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23.01.2014.

24.§
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 

amatu klasifikācijas 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

Izvērtējums
Ir  saņemti  iestāžu  vadītāju  iesniegumi,  ar  lūgumu  izdarīt  izmaiņas  amatu

klasifikācijas katalogā
Amatu  klasifikācijas  katalogs  ir  papildināts  ar  amata  vietām  –  sabiedrisko  attiecību
speciālists,  kasieris,  garderobists,  kā  arī  vairākām  amatu  kategorijām  manītas
mēnešalgu grupas.
Ir nepieciešams dzēst no Amatu klasifikācijas kataloga amata vietas direktora vietnieks
izglītības jomā Dundagas mākslas un mūzikas skolā un PII Kurzemīte, izglītības iestāžu
vadītājiem  vietnieka  izvērtēšanai  piemērot  MK  noteikumus  „Par  pedagogu  darba
samaksu”.  

Dundagas novada Dome nolemj:

Apstiprināt iesniegtos grozījumus amatu klasificēšanas katalogā (pievienots pielikumā).

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības izpilddirektoram

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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25.§

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

kārtība”

25.1. Pamats  

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

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

Mērķis

Noteikt pašvaldības amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kārtību

Izvērtējums

Šobrīd konstatēts, ka ir faktiskas problēmas veikt visu amatpersonu (darbinieku)
darba  izpildes  novērtēšanu.  Lai  nodrošinātu  vienādu  attieksmi  pret  visām
amatpersonām (darbiniekiem), kā labākais risinājums izvēlēts noteikt, ka līdz 2014.gada
31.decembrim  amatpersonu  (darbinieku)  darba  izpildi  nevērtē,  bet  piemēro
novērtējumu ne augstāku par „C”. Savukārt, amatpersonu (darbinieku) vadītājiem, kas
amatpersonu  (darbinieku)  darba  izpildi  vērtējuši,  nekavējoties  jānodrošina,  ka  tiem
padoto  amatpersonu  (darbinieku)  darba  izpildei  tiek  piemērots  novērtējums  ne
augstāks  kā  „C”.  Tas  nozīmē,  ka  amatpersonu  (darbinieku)  vadītājiem  pēc  domes
lēmuma  spēkā  stāšanās,  nekavējoties  amatpersonām  (darbiniekiem)  jāpiedāvā
grozījumus darba līgumos, lai nodrošinātu to atbilstību šiem noteikumu grozījumiem.

Iepriekš  minētais  nozīmē  arī  to,  ka  amatpersonu  (darbinieku)  vadītājiem
2014.gadā savlaicīgi jāveic amatpersonu (darbinieku) darba izpildes novērtēšanu, lai no
2015.gada 1.janvāra amatpersonu (darbinieku) darba izpilde būtu novērtēta atbilstoši
noteikumu aktuālajai redakcijai.



Dundagas novada Dome nolemj:

Pieņemt  iesniegto  noteikumu  “Grozījumi  Dundagas  novada  domes  2012.gada
27.septembra noteikumos „Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība””
projektu (pievienots pielikumā).

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības izpilddirektoram

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.30.

23.01.2014.
25.§

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

kārtība”

25.2. Par grozījumiem Pielikumā Nr.1 Dundagas novada domes 
noteikumiem „Amatpersonu un darbinieku darba algas 
noteikšanas kārtība”

Pamats
Dundagas novada pašvaldības Amatu klasifikācijas kataloga grozījumi

Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības noteikumu “Amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
noteikšanas kārtība” pielikuma nr.1 paskaidrojumu daļā punktā nr.2 ir jāveic grozījumi, 
jo 
no Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas kataloga tiek svītrots amats - 
direktora vietnieks mācību darbā, jo  darba algas noteikšanu šim amatam paredz MK 
2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 836 Pedagogu darba samaksas noteikumi 1.pielikums.

Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt grozījumus Pielikumā Nr.1 Dundagas novada domes noteikumiem 
„Amatpersonu un darbinieku darba algas noteikšanas kārtība”  paskaidrojumu daļā 
punktā nr.2, izsakot to šādā redakcijā 
“2) Izglītības iestādes vadītājiem piemēro šādus koeficientus: 0,80, ja skolēnu skaits ir 
līdz 100; 0,85, ja skolēnu skaits ir no 101 līdz 150; 0,90, ja skolēnu skaits ir no 151 līdz 
250;”
un nr. 4 izsakot to šādā redakcijā:
„4) Izglītības iestādes vadītājam, 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.”

Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības izpilddirektoram

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.31.

23.01.2014.
26.§

Par vētras seku likvidēšanu pašvaldības nekustamajos īpašumos
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 
2014.gada budžetu .

Mērķis
Sakārtot pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus 

Izvērtējums
2013.gada 29.oktobrī Dundagas novadā bija vētra, kā rezultātā:
1) uz “Akmentiņu” mājas jumta uzkrita liels koks, sabojājot mājas jumtu un skursteni.
Tūlīt pēc vētras mājas iedzīvotāji tika pārvietoti uz citām dzīvojamām telpām,jo māja
bija  kļuvusi  ugunsnedroša  un  bīstama.  Būvvalde  veica  mājas  apsekošanu  un
konstatēja,ka īpašumu atjaunot būtu finansiāli neizdevīgi un tas degradē vidi. Īpašuma
bilances  vērtība  ir  3290,16  EUR(LVL  2312,34).  SIA  “Erteks”  ir  sagatavojusi  mājas
demontāžas  tāmi-5130,94  EUR  bez  PVN(LVL  3606,05).Īpašums  nav  ierakstīts
zemesgrāmatā,  nav  veikta   zemes  uzmērīšana.  Ir  priekšlikums  māju  demontēt  un
sakārtot teritoriju, vai īpašumu atsavināt.
2)  nekustamā īpašuma „Jūras  pērles”  Kolkā ēkai  (kad.  Nr.  8862  007  0187 002)  tika
sabojāts jumta segums apm. 40 m2 platībā, kā arī bojāts sienas mūris un jumta apmales.
Bojātā jumta remontam un mūra atjaunošanai nepieciešami EUR 1212,27 (LVL 851,98)

Dundagas novada Dome nolemj:
1) Demontēt māju „Akmentiņi” un sakārtot īpašuma teritoriju, paredzot Saimnieciskā

dienesta 2014.gada budžetā € 5130,94;
2) Veikt  jumta  remontu  un  mūra  atjaunošanu  īpašumā  “Jūras  pērles”,  paredzot

Kolkas pagasta pārvaldes 2014.gada budžetā € 1212,27;
3)  Iesniegt  lūgumu  VARAM  finanšu  līdzekļu  atgūšanai  par  vētras  radīto  postījumu
novēršanu, garantējot  pašvaldības līdzfinansējumu 30 % .

Lēmums nododams izpildei:  Saimnieciskā dienesta vadītājam A.Kojro,  Kolkas pagasta
pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam, finanšu speciālistei Zintai Eizenbergai

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.32.

23.01.2014.
27.§

Par 2013.gada budžeta izpildi
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.

Mērķis
Apstiprināt  Dundagas  novada  domes  saistošos  noteikumus  par  2013.  gada  budžeta
izpildi.

Izvērtējums:
Dundagas novada 23.01.2014. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības  budžeta  2013.  gadam  izpildi tabulas  veidā  pielikumā,  atbilstoši  Ministru
kabineta  noteiktajai  budžeta  ieņēmumu  un  izdevumu  klasifikācijai,  atspoguļo
pamatbudžeta  ieņēmumu  Ls  2 702  620  un  izdevumu  Ls  2 968  783  izpildi,  speciālā
budžeta ieņēmumu Ls 82 091 apmērā un izdevumu Ls 75 345 apmērā izpildi. 
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 147 898 un speciālā budžeta līdzekļu 
atlikums ir Ls 53 850.

Dundagas novada Dome nolemj:

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra  saistošos noteikumus
Nr. 1 „Par Dundagas novada pašvaldības budžeta 2013. gadam izpildi”. 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.33.

23.01.2014.
28.§

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu
Pamats:
13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"

Mērķis
Apstiprināt novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2014. gadam.

Izvērtējums:
Saskaņā  ar  13.07.1999.  MK  noteikumiem  Nr.250,  Aprēķinot  izmaksas  budžeta
gadā  par  vienu  audzēkni,  izdevumu  tāmē  atbilstoši  ekonomiskās  klasifikācijas
kodiem  iekļaujami  šādi  izdevumi:  atalgojumi  (izņemot  pedagogu  atalgojumu,
kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta); valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas; komandējumu un dienesta braucienu izdevumi; pakalpojumu
samaksa; materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra (vērtībā līdz 150 latiem
par  vienu  vienību)  iegāde;  grāmatu  un  žurnālu  iegāde;  ar  kārtējo  remontu
saistītie izdevumi.
Pakalpojuma  sniedzējs  kopā  ar  izglītības  iestādes  izdevumu  tāmi  pakalpojuma
saņēmējam nosūta: pašvaldības domes noteiktajā kārtībā apstiprinātu izglītības iestādes
budžetu, kurā atsevišķi uzrādīti arī no valsts budžeta saņemtie līdzekļi; informāciju par
skolēnu skaitu izglītības iestādē mācību gada sākumā un līguma slēgšanas dienā.

Dundagas novada Dome nolemj:

Apstiprināt sekojošus pielikumus:
1. Pielikums  Nr.  1.  „Dundagas  novada  Dundagas  vidusskolas  izdevumu  tāme  un

viena audzēkņa izmaksas 2014. gadā”;
2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Dundagas PII „Kurzemīte” izdevumu tāme un

viena audzēkņa izmaksas 2014. gadā”;
3. Pielikums Nr. 3. „Dundagas novada Kolkas pagasta pamatskolas izdevumu tāme

un viena audzēkņa izmaksas 2014. gadā”;
4. Pielikums Nr. 4. „Dundagas novada Kolkas pagasta PII „Rūķītis” izdevumu tāme

un viena audzēkņa izmaksas 2014. gadā”;



Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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29.§

Par budžetu 2014.gadam

29.1. Par pasākumu iespējamo realizēšanu 2014.gadā

Pamats

2013.gadā  sagatavotie  tehniskie  projekti  un  pašvaldības  iestāžu  vadītāju  iesniegtie
priekšlikumi par prioritāri veicamajiem darbiem 2014.gadā

Mērķis

2014.gada budžeta projekta sastādīšana

Izvērtējums:
Izvērtējot iesniegto sarakstu un finansiālās iespējas,  tiek izteikti  priekšlikumi realizēt
šādus  pasākumus:  Kāpņu  telpas  remonts  Dundagas  vidusskolā  Talsu  ielā  18;
ugunsdrošības  signalizācija  pilī;  plauktu  iegāde  novada  bibliotēkā;  Pārvietojamo
plastmasas  tualešu  iegāde  izvietošanai   pie  sporta  laukumiem  Dundagā  un  Kolkā,
jauniešu  centra  labiekārtošana,  kā  arī  Finanšu  komitejā  atbalstītos  pasākumus,  kuru
realizēšanai ir izstrādāti tehniskie projekti. 
Papildus ir jāizvērtē iespēja iegūt papildus līdzekļus, lai varētu 2014.gadā realizēt tādus
pasākumus kā 1) kabineta remonts Dundagas Mākslas un mūzikas skolā, 2) dabas zinību
kabineta remonts Kolkas pamatskolā, 3) Kubalu skolas-muzeja ēkas jumta nomaiņa, 
4) pils balkonu rekonstrukcija.

NOLEMJ:
Atbalstīt šādu sarakstā minēto prioritāšu realizēšanu 2014.gadā:

Projekta nosaukums Summa
€

1 Mazās  skolas  katlu  mājas  vienkāršota
rekonstrukcija

10684

2 Jumta vienkāršota rekonstrukcija Talsu iela 7 85470

3 Ielu apgaismojums  Mazirbē 30450 



4 Gājēju celiņš cauri Kolkas ciemam 1,3 km garumā 56 920 1.kārtas
realizēšanai 

5 Ielu apgaismojums A.Upīša ielā 45000

6 Virsūdeņu  drenāžas  ierīkošana  Dundagas  parka
nomātajā teritorijā un piebraucamā ceļa remonts

2850

7. Kāpņu telpas remonts (€ 18320- labā puse; € 
18964- kreisā puse)

37285

8. Balss izziņošanas sistēma, ugunsgrēka 
automātiskās izziņošanas sistēmas 2.st.

19 842

9. Daiļliteratūras krājumplaukti 4166

10. Pārvietojamās plastmasas tualetes pie sporta 
laukumiem Dundagā un Kolkā, jauniešu centra 
labiekārtošana

2846

KOPĀ 295 513

Lēmums nododams izpildei: finanšu speciālistei

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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29.§

Par budžetu 2014.gadam
29.2. Pamats
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.

Mērķis
Apstiprināt  Dundagas  novada  domes  saistošos  noteikumus  Par  Dundagas  novada
pašvaldības budžetu 2014. gadam.

Izvērtējums:
Dundagas  novada  23.01.2014.  g.  pašvaldības  saistošie  noteikumi  Par  Dundagas  novada
pašvaldības  budžetu  2014.  gadam tabulas  veidā  pielikumā,  atbilstoši  Ministru  kabineta
noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta ieņēmumu
EUR 3 633 989 un izdevumu EUR 3 638 585 plānu, speciālā budžeta ieņēmumu EUR 113
413 un izdevumu EUR 126 742 plānu. 
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta līdzekļu
atlikumu EUR 210 440 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 76 622 apmērā, kā arī
datus  par  budžeta  deficīta  finansēšanu  atbilstoši  Ministru  kabineta  noteiktajai  budžeta
finansēšanas klasifikācijai. 
Dundagas novada pašvaldības 2014. gada parāda saistības sastāda EUR 112 263 un akcijas un
cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā sastāda EUR 59 761.
2014. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir  EUR 33 820 un speciālā budžeta līdzekļu 
atlikums ir EUR 63 292.

Dundagas novada Dome nolemj:

Apstiprināt  Dundagas  novada  domes  saistošos  noteikumus  Par  Dundagas  novada
pašvaldības budžetu 2014. gadam. 

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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30.§

Par Ētikas komisiju
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa

Mērķis
Atjaunot Dundagas novada domes Ētikas komisijas darbību

Izvērtējums
Dundagas  novada  Domes  deputāts  Aldons  Zumbergs  izteicis  priekšlikumu  atjaunot
Dundagas novada domes Ētikas komisijas darbību. Viņš izvirza priekšlikumu komisijas
sastāvā  iekļaut  no  katras  vēlētāju  apvienības,  kuras  pārstāvis  ievēlēts  domē,  virzītu
pretendentu.
Lai  šo  ideju  realizētu,  ir  nepieciešams  izdarīt  izteiktajam  priekšlikumam  atbilstošus
grozījumus Dundagas novada Domes 201.gada 24.marta nolikumā “Dundagas novada
Domes Ētikas komisijas nolikums”

Dundagas novada Dome nolemj:

Uzdot Dundagas  novada pašvaldības  Centrālajai  administrācijai  sagatavot  grozījumus
Dundagas  novada  Domes  2010.gada  24.marta  nolikumā  “Dundagas  novada  Domes
Ētikas komisijas nolikums”, kuros tiktu noteikts, ka komisijas sastāvā iekļauj no katras
vēlētāju  apvienības,  kuras  pārstāvis  ievēlēts  domē,  virzītu  pretendentu,  kā  arī
grozījumus Dundagas novada Domes 2010.gada 24.marta Dundagas novada pašvaldības
Ētikas kodeksā.
Izpildes  termiņš  –  skatīt  Attīstības  un  plānošanas  un  Izglītības,  kultūras  un  sociālo
jautājumu komiteju sēdēs martā. 
Par lēmuma izpildi atbildīgs – juriskonsults A.Šturms.

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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31.§

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana domes priekšsēdētājam

Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 
pirmā daļa

Mērķis
Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana domes priekšsēdētājam

Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 21.janvārī saņemts domes priekšsēdētāja Gunāra 
Laicāna iesniegums, kurā lūgts piešķirt apmaksātu 2 kalendārās nedēļas ilgu atvaļinājumu, tas
ir, no 2014.gada 27.janvāra līdz 2014.gada 10.februārim.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
41.panta pirmo daļu algotai amatpersonai piešķir apmaksātu atvaļinājumu. Šā atvaļinājuma 
piešķiršanai piemēro Darba likuma normas. Darba likuma 150.panta trešā daļa nosaka, ka 
darbinieks var prasīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu par pirmo darba gadu, ja 
viņš pie darba devēja ir nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus mēnešus.
Par laika periodu no 2013.gada 14.jūnija līdz 2014.gada 23.janvārim Gunāram Laicānam kā 
domes priekšsēdētājam ir tiesības prasīt un darba devējam, saņemot šādu prasību, ir 
pienākums piešķirt 2 kalendārās nedēļas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Dundagas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam  2 kalendārās 

nedēļas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (no 2014.gada 27.janvāra līdz 2014.gada 
9.februārim) par laika periodu no 2013.gada 14.jūnija līdz 2014.gada 14.decembrim.

Lēmums nosūtā  ms  
Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Dundagas novada domes  

priekšsēdētājam Gunāram Laicānam
Lēmums nododams izpildei

Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns
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