LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.19.

2014.gada 18. decembrī

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Linda
Pavlovska, Una Sila, Andra Grīvāne, Guntis Pirvits, Aldons Zumbergs
Nepiedalās- Ansis Roderts- personīgu iemeslu dēļ
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
2. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā
Nr.255 "Par pašvaldības īpašuma "Pils iela 6A" privatizācijas projektu"
3. Par Dundagas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības noteikumi”
4. Par 2014.gada budžeta grozījumiem
5. Par brīvpusdienām novada skolās 2015.gadā
6. Par finansējumu salūtam 2014.gada nogalē
7. Par dotāciju Dundagas bērnu dienas centram „Mājas”
8. Par dotāciju invalīdu apvienībai „Cerība”
9. Par dotāciju Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”
10. Par dotāciju Dundagas pensionāru apvienībai „Sendienas”
11. Par finansējumu biedrībai „Sporta klubs „Dundaga””
12. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”
13. Par apstrīdēšanas iesniegumu /Dabas aizsardzības pārvalde/
14. Par apstrīdēšanas iesniegumu /Soc.dienests/
15. Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas
izveidošana
16. Par nodomu pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Dundagas novadā
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem „Vārpas” un „Strautmaļi”
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1.§
Domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē par dažādām risināmām lietām, kā
piemēram, par līgumā noteiktās soda naudas piemērošanu pret SIA „AV Būvnieks”,
par joprojām aktuālo jautājumu par skolēna pārvadāšanu no Vīdales c. mājām
„Rūķīši” u.c.

2.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā
Nr.255 „Par pašvaldības īpašuma „Pils iela 6A” privatizācijas projektu”
G.Laicāns
Pamats
Likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 40.panta pirmā daļa, 41.panta
pirmā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.296 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra
lēmumā Nr.255 "Par pašvaldības īpašuma "Pils iela 6A" privatizācijas projektu". Lēmums
pievienots protokolam.

3.§
Par Dundagas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Amatpersonu un
darbinieku atlīdzības noteikumi”
G.Laicāns, G.Abaja, A.Grīvāne, A.Zumbergs, L.Pavlovska
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punkts, 41.panta pirmās daļas
2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts
Tiek izteikti iebildumi par projektā paredzēto komisijas sastāva stundu daudzuma
apmaksu, kas tiek patērētas gatavošanās sēdei un izteikti priekšlikumi par gatavošanos
komisiju darbam noteikt šādu apmaksājamo stundu skaitu:
1) Komisijas priekšsēdētājam un sekretāram – līdz 4 stundām par gatavošanos
katrai sēdei (17.punkts)
2) Komisijas locekļiem – līdz 2 stundām par gatavošanos katrai sēdei (16.punkts)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.297 „Par Dundagas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu
„Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi”". Lēmums pievienots protokolam.
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4.§
Par 2014.gada budžeta grozījumiem
G.Laicāns
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.298 „Par 2014.gada budžeta grozījumiem". Lēmums pievienots
protokolam.

5.§
Par brīvpusdienām novada skolās 2015.gadā
G.Laicāns
Pamats:
Darba grupas „Kolkas pamatskolas attīstībai” ziņojums novada domei jautājumā par
brīvpusdienu piešķiršanu; Dundagas novada domes lēmums Nr.:273/28.11.2013.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.299 „Par brīvpusdienām novada skolās 2015.gadā". Lēmums pievienots
protokolam.

6.§
Par finansējumu salūtam 2014.gada nogalē
G.Laicāns, G.Abaja, G.Pirvits
Pamats
Jaunā 2015. gada sagaidīšana.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
A.Grīvāne, G.Pirvits), pret – nav, atturas – 3 (G.Abaja, U.Sila, A.Zumbergs)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.300 „Par finansējumu salūtam 2014.gada nogalē". Lēmums pievienots
protokolam.

7.§
Par dotāciju Dundagas bērnu dienas centram „Mājas”
G.Laicāns
Pamats
2014. gada 1. decembra iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” valdes
priekšsēdētājas Alfas Auziņas par dotācijas piešķiršanu centra darbības nodrošināšanai 2015.
gadā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.301 „Par dotāciju Dundagas bērnu dienas centram „Mājas”". Lēmums
pievienots protokolam.

8.§
Par dotāciju invalīdu apvienībai „Cerība”
G.Laicāns
Pamats
2014. gada 2. decembra iesniegums no Dundagas invalīdu apvienības vadītājas I. Čaunānes.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.302 „Par dotāciju invalīdu apvienībai „Cerība”". Lēmums pievienots
protokolam.

9.§
Par dotāciju Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”
G.Laicāns
Pamats
2014. gada 3. decembra Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” vadītājas B.Oses iesniegums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.303 „Par dotāciju Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”". Lēmums
pievienots protokolam.

10.§
Par dotāciju Dundagas pensionāru apvienībai „Sendienas”
G.Laicāns
Pamats
2014. gada 26. novembra Dundagas pensionāru apvienības „Sendienas” vadītājas A.Šleineres
iesniegums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.304 „Par dotāciju Dundagas pensionāru apvienībai „Sendienas”".
Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par finansējumu biedrībai „Sporta klubs „Dundaga””
G.Laicāns
Pamats
2014. gada 20. novembra iesniegums no biedrības „Sporta klubs „Dundaga”” valdes
priekšsēdētāja R.Kristiņa.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.305 „Par finansējumu biedrībai „Sporta klubs „Dundaga””". Lēmums
pievienots protokolam.

12. §
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”
G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants
Vienojas atstāt nolikumā 5.punktu negrozītu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.306 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra
saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”". Lēmums pievienots
protokolam.

13.§
Par apstrīdēšanas iesniegumu
G.Laicāns
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.307 „Par grozījumiem apstrīdēšanas iesniegumu". Lēmums pievienots
protokolam.

14.§
Par apstrīdēšanas iesniegumu
G.Laicāns
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.308 „Par grozījumiem apstrīdēšanas iesniegumu". Lēmums pievienots
protokolam.
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15.§
Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas
izveidošana
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
Likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.1 panta pirmā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, U.Sila,
A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav ; pildot likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus, balsošanā nepiedalās G.Laicāns
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.309 „Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma
uzraudzīšanas komisijas izveidošana". Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par nodomu pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Dundagas novadā
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
Dundagas novada domes 27.01.2010. saistošie noteikumi nr. 2 „Par ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā”.
1. Dundagas novada domes 24.03.2010. saistošie noteikumi nr. 9 „Par grozījumiem
Dundagas novada pašvaldības 27.01.2010. saistošos noteikumos nr. 2 „Par ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā””
2. Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta 2., 3. un 4.daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.310 „Par nodomu pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Dundagas novadā". Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem „Vārpas” un „Strautmaļi”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. I.A. un R.Š. 15.12.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
15.12.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/582-Š).
2. Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmumu Nr.231 (protokols Nr.13, 27.§)
„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Vārpas” un „Strautmaļi”.
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
4. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
5. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.311 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem „Vārpas” un
„Strautmaļi”". Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst. 14.35.

Protokols parakstīts 23.12.2014.

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.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
18.12.2014.

Nr.296.

2.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumā
Nr.255 "Par pašvaldības īpašuma "Pils iela 6A" privatizācijas projektu"
Pamats
Likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 40.panta pirmā daļa, 41.panta
pirmā daļa
Mērķis
Pašvaldības īpašuma privatizācija
Izvērtējums
Ar Dundagas novada dome 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.255 "Par pašvaldības
īpašuma "Pils iela 6A" privatizācijas projektu" (turpmāk arī - Lēmums) tika nolemts
apstiprināt noteikumus "Pašvaldības īpašuma objekta un kopā ar to privatizējamā
zemesgabala privatizācijas projekts". Par minēto lēmumu tika iesniegts pieteikums
Administratīvajā rajona tiesā, kurā tika lūgts atcelt Lēmumu un uzlikt pienākumu Dundagas
novada domei izdot labvēlīgāku administratīvo aktu.
Administratīvā apgabaltiesa 2014.gada 31.oktobra spriedumā lietā Nr.A420664211
nolēma uzlikt pienākumu Dundagas novada domei grozīt 2011.gada 29.septembra lēmumu
Nr.255 "Par pašvaldības īpašuma "Pils iela 6A" privatizācijas projektu", ar kuru nolemts
apstiprināt noteikumus "Pašvaldības īpašuma objekta un kopā ar to privatizējamā
zemesgabala privatizācijas projekts", izslēdzot no nekustamā īpašuma Pils ielā 6A, Dundagā,
Dundagas novadā privatizācijas noteikumiem un no pirkuma līguma noteikumiem
nosacījumu, ka līdzēji ir novērtējuši nekustamā īpašuma faktisko stāvokli un tā atbilstību
pirkuma maksai, tādēļ šajā sakarā apņemas neizvirzīt nekādas savstarpējas pretenzijas un
neprasīt šī līguma atcelšanu pārmērīgu zaudējumu dēļ.
Kā tehniski pareizākais risinājums atzīstama noteikumu apstiprināšana no jauna, jo, tikai
izslēdzot spriedumā norādīto, gan iespējamiem pircējiem, gan pašvaldības institūcijām varētu
rasties grūtības lēmuma izpildē (kopš 2011.gada ir mainījušies līguma slēdzēji pašvaldības
pusē, lati aizstājami ar euro, turklāt, izdarot tikai grozījumus rodas situācija, kurā tehniski
izskatās, ka, piemēram, noteikumu 1.11.punkta izpilde vairs nav iespējama.
Finanšu komitejas sēdē piedalījusies Drosma Greiško un izteikusi savu viedokli.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus "Pašvaldības īpašuma objekta un kopā ar to
privatizējamā zemesgabala privatizācijas projekts" (pievienoti pielikumā).
2. Uzdot izvērtēt domstarpību novēršanas iespēju par savstarpējo ieguldījumu
novērtēšanu īpašumā Pils iela 6A.
Izpildes termiņš- Finanšu komitejas sēde 2015.gada februārī.
Lēmums nododams izpildei Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai,
izpilddirektoram V.Radelim

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.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
18.12.2014.

Nr.297.

3.§
Par Dundagas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu „Amatpersonu
un darbinieku atlīdzības noteikumi”
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punkts, 41.panta pirmās
daļas 2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts
Mērķis
Noteikt pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksas noteikšanas kārtību, kā
arī kārtību, kādā tiek risināti atsevišķi pašvaldības darba organizācijas jautājumi
Izvērtējums
Iekšējos noteikumos precizēta un papildināta pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
darba samaksas noteikšanas kārtība, kā arī noteikta kārtība, kādā tiek risināti atsevišķi
pašvaldības darba organizācijas jautājumi. Ņemot vērā precizējumu un papildinājumu
būtiskumu un apjomu, izvēlēts risinājums pieņemt jaunu normatīvo aktu un atzīt par
spēku zaudējušiem ar Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumu
Nr.242 "Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība" apstiprinātos
noteikumus "Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība".
2015. gadā Dundagas novada pašvaldības budžeta plānotie vērtētie ieņēmumi, atņemot
dotāciju no finanšu izlīdzināšanas fonda, pieaugs par ~ EUR 25 000 EUR. 2015. gadā
minimālā darba samaksa pieaugs par EUR 40, kas kopā ar darba devēja sociālo nodokli
gadā novadā sastādīs EUR 42712. Izstrādājot noteikumus “Amatpersonu un darbinieku
darba samaksas noteikumi”, ņemts vērā princips, ka koeficienti lielākām mēnešalgu
grupām ir mazāki, bet mazākam mēnešalgu grupām ir lielāki attiecībā pret iepriekšējo
mēnešalgu grupu. Sākot no devītās mēnešalgu grupas uz leju, piemērojot vienādus
koeficientus, tiek panākta mēnešalgu izlīdzināšana. Pirmajai mēnešalgu grupai
koeficients tiek nedaudz pacelts, lai nodrošinātu valstī noteikto minimālo mēnešalgu.
Izlīdzināšanas rezultātā, pie darba izpildes novērtējuma C, kopējā darba samaksa
novadā, neskaitot tos nodarbinātos, kuri saņem minimālo darba samaksu, pieaugs par
EUR 589 mēnesī, tajā skaitā arī darba devēja sociālais nodoklis. Ja visiem darbiniekiem
darba izpildes novērtējums būtu uz A vai B līmeņa, tad vidējā darba samaksa vienam
darbiniekam mēnesī pieaugtu par EUR 43,81, tajā skaitā arī darba devēja sociālais
10

nodoklis. Vidējā darba samaksa valstī strādājošiem 2012. un 2013. gadā kopā pieaugusi
par EUR 69, tajā skaitā arī darba devēja sociālais nodoklis.
Ierosinājums: noteikt, ka par 23.punkta piemērošanu dome pieņem atsevišķu lēmumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas
noteikumi” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: pašvaldības institūciju vadītājiem
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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4.§
Par 2014.gada budžeta grozījumiem
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2014. gada budžeta
grozījumiem.
Izvērtējums:
Ir sagatavoti budžeta grozījumi par pašvaldības budžetā ienākušajiem un papildus plānotajiem
līdzekļiem, saskaņā ar domes lēmumiem. Pamatbudžeta ieņēmumu daļa ir EUR 3 951 357.
Pamatbudžeta ieņēmumu daļa tiek samazināta par EUR 5090 no ieņēmumiem par plānotajiem
maksas pakalpojumu. Pamatbudžeta izdevumu daļa palielinās par EUR 1438.
Dundagas novada 18.12.2014. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības budžeta 2014. gadam grozījumiem tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta
ieņēmumu EUR 3 951 357 un izdevumu EUR 3 989 631 apmērā plānu 2014. gadam, speciālā
budžeta ieņēmumu EUR 125 589 apmērā un izdevumu EUR 158 099 apmērā plānu 2014.
gadam. Pamatbudžeta izdevumu daļā veikti sekojoši grozījumi:
Grozītais
plāns uz
Grozītais
Struktūrvienības 25.09.20
plāns uz
Skaidrojums
nosaukums
14.
"+", "-"
18.12.2014.
Pārvalde
166 924
166 924
Kolkas pārvalde
26 304
-1
26 303
Grāmatvedība
86 278
-50
86 228
Dotācijas
sabiedriskām
organizācijām
39 804
39 804
Kredītprocenti
8 668
8 668
Skolēnu apmācība
84 546
84 546
Dzimtsarakstu nod.
13 278
13 278
12

01.Kopā
Policija
Pašvaldības
policija
Bāriņtiesa
03.Kopā
Būvvalde
Sab. derīgais darbs
Transports
04. Kopā
“Ziemeļkurzemes”
proj.
Pārējā vides
aizsardz.
Kolkas
saimnieciskais
dienests
Ielu
apsaimniekošana
05. Kopā
NĪN
Attīstības nodaļa
06. Kopā
SIA "Dundagas
veselības centrs"
LAT LIT projekts
07. Kopā
Sports
Bibliotēkas
Kubalu skolamuzejs
Pils
Projekts "Jauniešu
komandas
neiespējamā
misija"
Projekts
"Dundagas novada
jaunatnes politikas
indekss"
Kolkas tautas nams
Avīze
08. Kopā
PII "Kurzemīte"
PII "Rūķītis"
Dundagas vsk.
Skolas piens
Kolkas pamatsk.

425 802
142

-51

35 976
19 904
56 022
17 318
20 137

499

77 123
114 578

4052
4051

499
-1

356

425 751
142
Lēmums Nr. 259 3.§
36 475 no23.10.2014.
19 904
56 521
17 318
20 136
Degviela un
81 175 transportlīdzekļu remonts
118 629
356
Elektriķa darba samaksa
sākotnēji bija plānota ielu
226 417 apsaimniekošanas budžetā

217 431

8986

229 412

-1

229 411

119 936
567 134
122 012
77 218
199 230

-24 408
-15 423

95 528
551 712
122 012
77 218
199 230

40 354
20 714
61068
27 933
90 183
47 664
257 533

0
-1
-1

4 603

40 354
20 714
61068
27 933
90 182
47 663
257 533

4 603

1 666
58 494
25 200
513275
250 356
81 546
809 483
6 018

-2
1664
2860

1 666
58 494
25 200
513273
252020 Ēdināšana
81 546
809 483
8 878

238 900

-300

238 600

13

Kolka internāts
MM skola
Mazirbes projekts
Mazirbe
09.Kopā
Sociālais dienests
Pansija
Jaundundaga
Pabalsti
10. Kopā
KOPĀ PAVISAM

19 858
185 035
12 971
302 730
1906896
42 617
20 665
86 708
149990
3 988
193

-10
926
5141
28
1392
1420
1438

19 858
185 02
5
12 971
302 656
1 912 037
42 645
22 057 No ieņēmumiem
86 708
151 410
3 989 631

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.
2014. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir EUR 142 un speciālā budžeta līdzekļu
atlikums ir EUR 44 112.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Par Dundagas novada
pašvaldības budžeta 2014. gadam grozījumiem.
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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5.§
Par brīvpusdienām novada skolās 2015.gadā
Pamats:
Darba grupas „Kolkas pamatskolas attīstībai” ziņojums novada domei jautājumā par
brīvpusdienu piešķiršanu; Dundagas novada domes lēmums Nr.:273/28.11.2013.
Mērķis:
Nodrošinot pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas novada vispārizglītojošo skolu
4.klašu skolēniem sniegt pašvaldības atbalstu ģimenēm ar bērniem un veicināt 4.klašu
skolēnu pedagoģiskās vides pozitīvo ietekmi.
Izvērtējums:
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto
valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu
ēdināšanai" un MK noteikumiem Nr.460 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts
budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"”
novada vispārējās izglītības iestādēs izglītojamie 1.- 3.klasēs saņem pusdienas, kuras
tiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt Dundagas vidusskolas 29
izglītojamie un Kolkas pamatskolas 3 izglītojamie 4.klasēs līdz 2014.gada beigām (I
semestra noslēgums) nodrošināti ar pusdienām, kuras apmaksā no pašvaldības budžeta.
Dundagas vidusskolas 4.klašu izglītojamo brīvpusdienu nodrošinājums izslēdz arī
diskriminējošu sajūtu veidošanos izglītojamiem, jo 1.-4.klašu skolēniem pedagoģiskā
procesa, arī ēdināšanas organizācija notiek vienās telpās. Finansējot brīvpusdienas
izglītojamiem 4.klasēs, pašvaldības atbalstu saņem 32 ģimenes.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ar 2015.gada 1.janvāri nodrošināt brīvpusdienu apmaksu novada vispārizglītojošo skolu
4.klašu skolēniem, paredzot finansējumu visam 2015.gadam (9 mēnešiem), kas ir
12049.6 eiro .

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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6.§
Par finansējumu salūtam 2014.gada nogalē
Pamats
Jaunā 2015. gada sagaidīšana.
Mērķis
Dāvāt Dundagas novada iedzīvotājiem svētku sajūtu.
Izvērtējums
Dundagas novada iedzīvotāji ir izteikuši vēlēšanos sagaidīt Jauno gadu visiem kopā
ar svētku salūta noskatīšanos.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt svētku salūta Dundagā izdevumiem EUR 1000 no pārvaldes budžeta
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam A.Kojro.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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7.§
Par dotāciju Dundagas bērnu dienas centram „Mājas”
Pamats
2014. gada 1. decembra iesniegums no Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” valdes
priekšsēdētājas Alfas Auziņas par dotācijas piešķiršanu centra darbības nodrošināšanai 2015.
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.
Izvērtējums
2014. gada septembrī Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas” nosvinēja 10. Dzimšanas
dienu. Bērnu centru katru darba dienu apmeklēja vidēji 40 bērni no 1. Līdz 5. Klasei
un atsevišķi pusaudzī, kuriem jāgaida autobuss pēc plkst. 16.00.
2014. gada vasarā 22 bērni divas nedēļas darbojās Pūkpētnieku nometnē,
sadarbojoties ar Slīteres nacionālo parku un Talsu novada fondu. Septembrī svinēja
dzimšanas dienu, aicinot ģimenes radoši darboties un kopīgi radīt svētkus. Piedalījās
vairāk nekā 250 lieli un mazi cilvēki.
Biedrības valdes priekšsēdētāja lūdz Dundagas novada Domei piešķirt finansējumu
2015. gadam un centra elektrības, apkures un komunālās izmaksas iekļaut PII
„Kurzemīte” izdevumos.
Biedrības valdes priekšsēdētāja lūdz rast iespēju pievienot šai summai EUR 342,19
jauna portatīvā datora iegādei, kas nepieciešams vadības uzdevuma veikšanaiprojektu īstenošanai, saziņai ar organizācijām un iestādēm, mājas lapas uzturēšanai.
Izdevumu pozīcijas
Izdevumi
Izdevumi
mēnesī, EUR gadā, EUR
Darba samaksa centra vadītājai
532,15
6385,85
Darba samaksa praktisko darbu meistarei
401,25
4815,00
Darba devēja VSAOIe 23,59%, riska nodevas
224,86
2698,28
Portatīvais dators
342,19
Kopā
1158,26
14 241,32
17

Dundagas novada Dome nolemj:
Atbalstīt biedrības Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas” darbību, piešķirot 2015. gadā
dotāciju EUR 14 241,32 apmērā
Līdzekļus par elektroenerģiju, apkuri, komunālajiem pakalpojumiem iekļaut PII
Kurzemīte 2015. gada budžetā.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
Galvenajai grāmatvedei I.Pivitei.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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8.§
Par dotāciju invalīdu apvienībai „Cerība”
Pamats
2014. gada 2. decembra iesniegums no Dundagas invalīdu apvienības vadītājas I. Čaunānes.
Mērķis
Atbalstīt Dundagas novada invalīdu apvienības darbību.
Izvērtējums
Dundagas pagasta invalīdu apvienības priekšsēdētāja Ināra Čaunāne lūdz iekļaut 2015. gada
budžetā EUR 750 invalīdu vajadzībām šādiem pasākumiem:
Ekskursijām, sporta sacensībām, teātru apmeklējumiem EUR 450;
- Pasākumu organizēšanai Lieldienās, Jāņos, Ziemassvētkos EUR 150;
- Reprezentācijas izdevumiem EUR 150.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt invalīdu apvienības vajadzībām EUR 750. Līdzekļus paredzēt Kultūras pils 2015.
gada budžetā.
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils direktorei B.Dūdai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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9.§
Par dotāciju Kolkas pensionāru apvienībai „Sarma”
Pamats
2014. gada 3. decembra Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” vadītājas B.Oses iesniegums.
Mērķis
Atbalstīt Kolkas pensionāru apvienības „Sarma” darbību .
Izvērtējums
Kolkas pensionāru apvienības pārstāve B.Ose lūdz iekļaut 2015. gada budžetā EUR 750
pensionāru ekskursijām un kultūras pasākumiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt līdzekļus EUR 750 apmērā pensionāru apvienībai „Sarma”. Līdzekļus paredzēt 2015.
gada Kolkas tautas nama pasākumu budžetā.
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldniekam A.Pinkenam

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

20

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.304.

18.12.2014.

10.§
Par dotāciju Dundagas pensionāru apvienībai „Sendienas”
Pamats
2014. gada 26. novembra Dundagas pensionāru apvienības „Sendienas” vadītājas A.Šleineres
iesniegums.
Mērķis
Atbalstīt Dundagas novada pensionāru apvienības „Sendienas” darbību .
Izvērtējums
Dundagas pagasta pensionāru apvienības pārstāve A.Šleinere lūdz iekļaut 2015. gada
budžetā EUR 750 pensionāru vajadzībām šādiem pasākumiem:
-Transporta izdevumiem EUR 600;
- reprezentācijas vajadzībām EUR 150.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt pensionāru apvienībai „Sendienas” EUR 750. Līdzekļus paredzēt Kultūras pils
pasākumu 2015. gada budžetā.
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils direktore B.Dūda.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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11.§
Par finansējumu biedrībai „Sporta klubs „Dundaga””
Pamats
2014. gada 20. novembra iesniegums no biedrības „Sporta klubs „Dundaga”” valdes
priekšsēdētāja R.Kristiņa.
Mērķis
Atbalstīt Dundagas novada biedrības „Sporta klubs „Dundaga”” darbību.
Izvērtējums
Biedrība „Sporta klubs „Dundaga”” lūdz piešķirt līdzekļus no Dundagas novada pašvaldības
sporta budžeta EUR 3600 apmērā, lai varētu segt dalības maksu VOC 2015 atklātajā hokeja
čempionātā (EUR 1700), rīkot turnīru pludmales volejbolā 2015. gada vasarā (EUR 750),
rīkot ziemas kausa izcīņu „Dundaga 2014” hokejā uz ledus laukuma Dundagā (EUR 300) un
hokeja vārtsarga ekipējumam ( nolietojušos ķiveru, cimdu) nomaiņai (EUR 850).
Dundagas novada Dome nolemj:
Atbalstīt finansējuma piešķiršanu biedrības „Sporta klubs „Dundaga”” darbības atbalstam.
Par piešķiramo summu izvērtēt pie 2015.gada budžeta pieņemšanas.
Lēmums nododams izpildei: Sporta organizatore A.Ūdrei.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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12. §
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants
Mērķis
Grozīt saistošos noteikumus, lai novērstu augstāka juridiskā spēka normatīva akta tiesību
normās ietvertā regulējuma dublējumu un noregulētu citus jautājumus
Izvērtējums
Grozījumu izvērtējums sniegts saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā.
Piedāvātie grozījumi risina acīmredzamākās saistošo noteikumu nepilnības. Turpmāk tiks
veikta padziļināta saistošo noteikumu analīze un, iespējams, piedāvāta jauna pašvaldības
nolikuma redakcija.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums””
projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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13.§
Par apstrīdēšanas iesniegumu
Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk arī - pašvaldība) 2014.gada 17.oktobrī saņemts Dabas
aizsardzības pārvaldes (turpmāk arī - iesniedzēja) 2014.gada 16.oktobra iesniegums
"Apstrīdēšanas iesniegums par Dundagas novada būvvaldes būvinspektora Andra
Girniusa izdoto administratīvo aktu 2014.gada 15.septembra lēmumu Nr.D2014-10 "Par
objekta "Dabas tūrisma infrastruktūras izveide "Slīteres nacionālais parks""
konservāciju", kas pašvaldībā reģistrēts ar Nr.DD-3-31.2/14/936 (turpmāk arī apstrīdēšanas iesniegums).
Apstrīdēšanas iesniegumā norādīts, ka Dundagas novada pašvaldības Būvvaldes
būvinspektors, pieņemot 2014.gada 15.septembra lēmumu Nr.D2014-10 "Par objekta
"Dabas tūrisma infrastruktūras izveide "Slīteres nacionālais parks"" (turpmāk arī apstrīdētais lēmums) nav ievērojis Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu
(tas ir, nav noskaidrojis un izvērtējis adresāta viedokli un argumentus šajā lietā), 67.panta
otrās daļas 4.punktu (tas ir, apstrīdētais lēmums nesatur dalībnieku viedokļus un
argumentus), 67.panta otrās daļas 5.punktu (tas ir, apstrīdētais lēmums nesatur faktu
konstatējumu), 67.panta otrās daļas 6.punktu (tas ir, apstrīdētais lēmums nesatur
pamatojumu), 67.panta otrās daļas 9.punktu (apstrīdētais lēmums nesatur norādi, kur un
kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt).
Iepazīstoties ar iesniegumu un apstrīdēto lēmumu konstatējams, ka, pieņemot apstrīdēto
lēmumu, nav ievērota Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa, 67.panta otrās
daļas 4., 5., 6., un 9.punkts. Ņemot vērā, ka nav ievērotas vairākas un būtiskas
Administratīvā procesa likuma tiesību normas, dome pievienojas iesniedzējas viedoklim,
ka šie pārkāpumi atzīstami par būtiskiem.
Ņemot vērā minētos trūkumus, nav iespējams pārbaudīt apstrīdēšanas iesnieguma
4.punktā minēto argumentu pamatotību pēc būtības.
Administratīvā procesa likuma 84.pants nosaka, ka administratīvais akts ir tiesisks, ja tas
atbilst tiesību normām, bet prettiesisks - ja neatbilst tiesību normām. Administratīvā
procesa likuma 81.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, ka augstāka iestāde ar savu lēmumu
var atcelt administratīvo aktu. Administratīvā procesa likuma 86.panta pirmā daļa nosaka,
ka adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu var atcelt jebkurā brīdī. Likuma "Par
pašvaldībām" 21.pants nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā.
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No iepriekš minētā konstatējams, ka dome ir pamats un tiesības atcelt apstrīdēto lēmumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās
daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta ceturto daļu, Dundagas
novada dome
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
2.

Atcelt Dundagas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektora 2014.gada 15.septembra
lēmumu Nr.D2014-10 "Par objekta "Dabas tūrisma infrastruktūras izveide "Slīteres
nacionālais parks"".
Uzdot Dundagas novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektoram veikt atkārtotu
būvniecības kontroli objektā "Dabas tūrisma infrastruktūras izveide "Slīteres nacionālais
parks"".

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
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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.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
18.12.2014.

Nr.308.

14.§
Par apstrīdēšanas iesniegumu
1) Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 10.novembrī saņemts A.S. likumiskās
pārstāves I.Dz. (turpmāk arī - iesniedzēja) 2014.gada 6.novembra iesniegums, kas
pašvaldībā reģistrēts ar Nr.DD-3-26.2/14 (turpmāk arī iesniegums). Iesniedzēja apstrīd
Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta (turpmāk arī - Sociālais dienests)
2014.gada 6.oktobra lēmumu Nr.2-8/481 "Par asistenta pakalpojumu" (turpmāk arī Sociālā dienesta lēmums). No iesnieguma konstatējams, ka iesniedzēja nepiekrīt
Sociālā dienesta lēmumā ietvertajam pamatojumam, tas ir, ka asistenta pakalpojuma
sniegšana personai tiek izbeigta, jo persona mainījusi dzīvesvietu. Iesniedzēja norāda,
ka viņas meitas un viņas pašas dzīvesvieta nav mainījusies.
2) Iepazīstoties ar iesniegumu un Sociālā dienesta lēmumu konstatējams sekojošais:
1.Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 "Kārtība, kādā
piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā" (turpmāk arī - Ministru
kabineta noteikumi) 4.punkts nosaka, ka asistenta pakalpojumu nodrošina personas
deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālais dienests;
2.
Sociālais dienests 2014.gada 4.septembrī konstatēja, ka A.S. dzīvesvieta no
2014.gada 19.marta ir deklarēta Rīgas pašvaldībā.
3) No iepriekš minētā secināms, ka asistenta pakalpojumu no 2014.gada 19.marta ir
jānodrošina Rīgas pašvaldības sociālajam dienestam.
4)
Iesniedzējas arguments, ka asistenta pakalpojuma sniegšanu nevar izbeigt
pamatojoties uz Ministru kabineta 17.2.apakšpunktu, nav pamatots. Paskaidrojam, ka
Ministru kabineta noteikumu 4.punkts nosaka, ka asistenta pakalpojumu nodrošina personas
deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālais dienests. Savukārt, Ministru kabineta noteikumu
17.2.punktā sniegts regulējums situācijai, kad persona dzīvesvietu deklarē citā pašvaldībā.
Tas, ka Ministru kabineta noteikumu 4.punktā lietots apzīmējums "deklarētā dzīvesvieta", bet
17.2.apakšpunktā punktā lietots apzīmējums "dzīvesvieta" vien norāda uz dažāda veida
apzīmējumu lietošanu, bet neliedz izdarīt pamatotu secinājumu, ka gadījumā, ja persona
dzīvesvietu deklarē citā pašvaldībā, tad līdzšinējā pašvaldība izbeidz asistenta pakalpojuma
sniegšanu, jo turpmāk asistenta pakalpojumu jānodrošina personas deklarētās dzīvesvietas
pašvaldības sociālajam dienestam.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās
daļas 1.punktu, Dundagas novada dome
Dundagas novada Dome nolemj:
Atstāt negrozītu Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta 2014.gada 6.oktobra lēmumu
Nr.2-8/481 "Par asistenta pakalpojumu".
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
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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.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.309.

18.12.2014.

15.§
Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas
izveidošana
Pamats
Likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.1 panta pirmā daļa
Mērķis
Izveidot ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisiju
Izvērtējums
Likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.1 panta pirmā daļa nosaka, ka ar
lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu uzrauga novada pašvaldības
komisija. Ministru kabineta 2014.gada "Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem
ar lauksaimniecības zemi" projekta 17., 18., 19., 20. un 21.punkts nosaka šādas
pašvaldības komisijas izveidošanas kārtību, pienākumus un tiesības. Komisiju izveido no
pašvaldības pārstāvjiem vismaz piecu locekļu sastāvā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izveidot ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisiju
(Darījumu ar lauksaimniecības zemi uzraudzīšanas komisija) šādā sastāvā:
1. Lauris Laicāns (personas kods:_____________________) - komisijas priekšsēdētājs;
2. Aldons Zumbergs (personas kods:_________________) - komisijas priekšsēdētāja
vietnieks;
3. Līga Apine
(personas kods:_______________________);
4. Ilze Šteine
(personas kods:_____________________);
5. Guntis Kārklevalks (personas kods:__________________).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
18.12.2014.

Nr.310.

16.§
Par nodomu pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Dundagas novadā
Pamats
Dundagas novada domes 27.01.2010. saistošie noteikumi nr. 2 „Par ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā”.
Dundagas novada domes 24.03.2010. saistošie noteikumi nr. 9 „Par grozījumiem Dundagas
novada pašvaldības 27.01.2010. saistošos noteikumos nr. 2 „Par ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā””
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta 2., 3. un 4.daļa.
Mērķis
Pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas novadā.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 27.01.2010. saistošajiem noteikumiem nr. 2 „Par
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Dundagas novadā” un 24.03.2010.
saistošajiem noteikumiem nr. 9 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 27.01.2010.
saistošos noteikumos nr. 2 „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu
Dundagas novadā”” Dundagas novada teritorijā ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana
aizliegta līdz 2015. gada 31. janvārim.
Tā kā 2015. gada 31. janvārī beidzas termiņš, tad to vajadzētu vai nu pagarināt vai atcelt.
Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta:
1)
2.daļu pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides apstākļus vai
izvērtējot lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas iniciatīvas vai uz personas
priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās
daļā.
2)
3.daļu šā panta otrajā daļā minēto aizliegumu nosaka uz laiku, kas nav īsāks par
pieciem gadiem.
3)
4.daļu pirms šā panta otrajā daļā minēto noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē
sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu pašvaldības izdotajā
laikrakstā, bet, ja tāda nav, — citā vietējā laikrakstā, kā arī ievieto minēto paziņojumu
savā mājaslapā internetā un nosūta informāciju par paziņojumu Zemkopības ministrijai
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un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas šo informāciju ievieto
savās mājaslapās internetā. Paziņojumā norāda teritoriju, kurā paredzēts noteikt
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu,
priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. Priekšlikumu un iebildumu
sniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas
dienas. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par
piekrišanu aizlieguma noteikšanai
Dundagas novada Dome nolemj:
Atbalstīt nodomu pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas
novadā, nenosakot termiņu.
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:
Zemkopības ministrijai - Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai - Peldu iela 25, Rīga, LV-1494.
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.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
18.12.2014.

Nr.311.

17.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem „Vārpas” un „Strautmaļi”
Pamats.
I.A. un R.Š. 15.12.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 15.12.2014.
ar Nr. DD-3-26.1/14/582-Š).
1.
Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmumu Nr.231 (protokols Nr.13, 27.§) „Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Vārpas” un „Strautmaļi”.
2.

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

3.

12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

4.
Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Mērķis
Zemes vienību robežu pārkārtošana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Vārpas” ar kadastra Nr.8850 001 0010 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Vārpas”) kopplatība ir 33,40 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un
sastāv no:
1) 10,80 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001
0011, kuru 0,60 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 9,50 ha
meži, 0,40 ha zeme zem ēkām, pagalmiem un 0,30 ha pārejās zemes;
2) 22,60 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001
0010, kuru 10,40 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 10,70
ha platībā aizņem meži, 0,30 ha krūmāji un 1,20 ha pārejās zemes.
Nekustamā īpašuma „Strautmaļi” ar kadastra Nr.8850 001 0135 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Strautmaļi”) kopplatība ir 3,26 ha, tas sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 001 0135, kuru 2,50 ha platībā aizņem lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, 0,41 ha meži, 0,18 ha zeme zem ūdeņiem un 0,17 ha zeme zem ēkām,
pagalmiem un tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
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Nekustamā īpašuma „Vārpas” īpašniece ir
Rūta Štokmane, nekustamā īpašuma
„Strautmaļi” īpašnieks ir Juris Dreifelds, kuru uz ģenerālpilnvaras pamata pārstāv Ināra
Avotiņa.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmumu Nr.231 (protokols Nr.13,
27.§) „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Vārpas” un „Strautmaļi”
(turpmāk - lēmumu Nr.231) tika apstiprināts zemes ierīcības projekts īpašuma „Vārpas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0011 un nekustamā īpašuma „Strautmaļi”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0135 robežu pārkārtošanai.
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi I.A. un R.Š. 15.12.2014.
iesniegumu
(reģistrēts
pašvaldībā
15.12.2014.
ar
Nr. DD-3-26.1/14/582-Š), kurā tiek lūgts veikt labojumus grafiskajā daļā zemes ierīcības
projektam, kas apstiprināts ar Dundagas novada domes lēmumu Nr.231.
Tā kā pēc lēmuma Nr.231 apstiprināšanas nekustamā īpašuma „Vārpas” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 001 0011 un nekustamā īpašuma „Strautmaļi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 001 0135 nav sekojusi turpmāka darbība: zemes mērīšana un
izmaiņu reģistrācija zemesgrāmatās, lēmuma Nr.231 atcelšana nerada papildus grozījumus
valsts uzturētajos nekustamā īpašuma reģistros un ievērojamus papildus izdevumus zemes
ierīcības ierosinātājam.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 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 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10)
grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” (turpmāk –
Grafiskā daļa) nekustamā īpašuma „Vārpas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8850 001 0011 un nekustamā īpašuma „Strautmaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8850 001 0135 atrodas funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L) un „Mežu
teritorija” (M).
Nekustamie īpašumi „Vārpas” un „Strautmaļi” atrodas Slīteres nacionālā parka ainavu
aizsardzības zonā un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas ierobežotas
saimnieciskās darbības joslā.
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.2. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība mežu teritorijā (M) Baltijas jūras
līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā ir 3 ha.
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 97.2. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauksaimniecības teritorijā (L)
Baltijas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā ir 3 ha.
Pēc robežu pārkārtošanas, abas zemes vienības atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10
noteiktajām prasībām.
Piekļūšanas iespēja abām īpašumu zemes vienībām iespējama pa esošajiem 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.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atcelt Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmumu Nr.231 (protokols Nr.13,
27.§) „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Vārpas” un „Strautmaļi”.
2) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Vārpas” ar (kadastra
Nr. 8850 001 0010) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0011 un
„Strautmaļi” (kadastra Nr. 8850 001 0135) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850
001 0135 robežu pārkārtošanai saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.

3) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
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:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
2. Atdodams personīgi zemes ierīcības projekta izstrādātājam pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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