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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 

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

Nr.6. 
2016.gada 26.maijā 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.02 
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Aldons Zumbergs, Andra 
Grīvāne, Ansis Roderts, Gunta Abaja, Una Sila, Linda Pavlovska   
Nepiedalās: Guntis Pirvits- darba dēļ 
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Zinta Eizenberga, redaktors Alnis Auziņš,  
Attīstības nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, juriskonsults Aigars Šturms, saimnieciskā 
dienesta vadītājs Andris Kojro, būvvaldes vadītāja Janita Valtere 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

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

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un 
citām aktualitātēm 
2. Par finansējumu profesionālās veļas mazgājamās mašīnas iegādei 
3. Par finansējumu trīsceļu vārsta ierīkošanai katlumājā Talsu ielā 7 
4. Par papildu finansējumu rotaļlaukumu elementu uzstādīšanai pie PII „Kurzemīte” 

5. Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2016.gadā 

6. Par finansējumu mūzikas grupas „Daba San” albuma izdošanai 

7. Par papildu finansējumu Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādei 

8. Par 2016. gada budžeta grozījumiem 

9. Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Dundagas vidusskolā  

10. Par izsoles “Par nekustamā īpašuma Saules 16 daļu, 1, 2, 6 un 7, nomas tiesību 
izsoli” rezultātu apstiprināšanu 

11. Par nolikuma “Atklāta konkursa uz Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora 
vietnieka amatu nolikums” pieņemšanu 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Kūvali” un „Veckajakkalni” 

13. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 26.11.2015. „Par lokālplānojuma izstrādi 

Dundagas novadā SIA „Valpene wind” ” vēja parka ierīkošanai 

14. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Dundagas novada atbalsta biedrību 

15. Par izmaiņām pašvaldības ceļu un ielu reģistrā 



2 

 

16. Par zemju nomu 

17. Par zemes vienību platību precizēšanu. 

18. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Ziemeļkurzeme” un pašvaldības 

kapitālsabiedrības “Kolkas ūdens” iespējamo apvienošanu 

19. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 22.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.47 

„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

20. Par saistošajiem noteikumiem „Par notekūdeņu novadīšanu sabiedriskajā centralizētajā 

sistēmā”  

21. Par Sporta komisiju 

22. Par nolikuma projektu “Bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības 

uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupas nolikums” un Bērnu personisko un mantisko 

tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupas sastāvu 

23. Par darba grupas darba izbeigšanu 
Dažādi jautājumi  
 

1. 
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi  

un citām aktualitātēm 
Novada pašvaldības izpilddirektore Zinta Eizenberga informē par mēneša notikumiem 
un paveiktajiem darbiem: 

1. Par aktualitātēm pašvaldības iestādēs un administratīvā darba uzlabošanas 
pasākumiem un izmaiņā personālsastāvā būvvaldē 

2. Par Darba inspekcijas pārbaudes rezultātiem 
3. Par ēku energosertifikāciju 
4. Par ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības iestādēs, par būvvaldes 

sagatavotajiem ēku tehniskajiem apsekojumiem u.c. 
 
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē: 

1. Par jautājumiem, kas saistītas ar pašvaldības kapitālsabiedrību darbību 
(organizatoriskie gan par lietvedību, gan administratīvo vadību u.c.) 

2. Par dalību LPS 27.kongresā u.c. 

 
 

 
2. 

Par finansējumu profesionālās veļas mazgājamās mašīnas iegādei 
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs 

Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 
2016.gada budžetu. 
 
Mērķis 
 Veļas mazgāšanas nodrošināšana 
 
Izvērtējums 
1) 2016.gada budžetā ir iekļauti EUR 2000.00 jaunas veļas mazgājamās mašīnas iegādei-
bet minētā summa ir veļas žāvētāja piedāvājums. Pilī jauniešu mītnē ir 3 sadzīves veļas 
mazgājamās mašīnas, kuras ļoti bieži bojājas un ir sarežģījumi ar veļas mazgāšanu. 
Sadzīves mašīnas ir paredzētas 2-3 mazgāšanas cikliem nedēļā, bet profesionālajai 
mašīnai ciklu skaits ir daudz lielāks. Lai nodrošinātu nepārtrauktu veļas mazgāšanu, ir 
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priekšlikums iegādāties profesionālo veļas mazgājamo mašīnu par EUR 2897.00 . 
Līdzekļi ņemami no ietaupītajiem līdzekļiem malkas iegādei (€ 897,-). 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 

1) Atļaut iegādāties profesionālo veļas mazgājamo mašīnu par EUR 2897.00 
2) Līdzekļus ņemt no PII „Kurzemīte” veļas žāvētājam paredzētā finansējuma un € 

897,- no Kultūras pils ietaupītajiem līdzekļiem malkas iegādei 
3) SIK komitejas sēdē septembrī informēt par Jauniešu mītnes ieņēmumiem 

  
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro. 

 
 
 

3. 
Par finansējumu trīsceļu vārsta ierīkošanai Katlumājā Talsu ielā 7 

G.Laicāns 
Pamats 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 
2016.gada budžetu. 
 
Mērķis 
 Siltumapgādes uzlabošana Talsu ielā 7 
 
Izvērtējums 
Apsekojot bērnudārza katlumāju ar SIA “Komforts” speciālistu, konstatējām, ka apkures 
katls AK-500 tiek kurināts ar ļoti zemu temperatūru, jo bērnudārzā pēc siltināšanas ir 
nepieciešama mazāka siltumenerģijas jauda, kas katlam ir ļoti nelabvēlīgi. Pie zemām 
temperatūrām katlā veidojas kondensāts un izdalās skābes, kas saēd katla metāla daļas. 
Lai būtu iespējams uz bērnudārzu padot zemākas temperatūras, bet katlā turēt tam 
nepieciešamo temperatūru, ir jāuzstāda trīsceļu vārsts, ar kā palīdzību tiktu dozēta 
siltuma padeve patērētājam, bet katls strādātu normālā režīmā. Tas nozīmē, ka 
piemēram katls varētu strādāt 70 C grādu režīmā, bet uz bērnudārzu padot 35-40 C. 
Nepieciešamos līdzekļus-EUR 1053,- ņemt no Saimnieciskā dienesta budžeta līdzekļiem 
malkas iegādei. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Atļaut iegādāties un uzstādīt trīsceļu vārstu bērnudārza katlumājā par € 1053,0 no 
Saimnieciskā dienesta budžetā ietaupītajiem līdzekļiem malkas iegādei. 
  
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro. 
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4. 
Par papildu finansējumu rotaļlaukumu elementu uzstādīšanai  

pie PII „Kurzemīte” 
G.Laicāns 

Pamats 
Dundagas novada pašvaldības 2016. gada budžets. 
  
Mērķis 

Droša, mūsdienīga un bērnu vecumam atbilstoša rotaļu laukuma izveide PII 
„Kurzemīte” audzēkņiem. 
 
Izvērtējums 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Kurzemīte” (turpmāk – PII „Kurzemīte”) pirmsskolas 
izglītības programmas apguvi 7 grupās nodrošina 142 pirmsskolas vecuma bērniem no 
1,5-7 gadu vecumam. 

PII „Kurzemīte” uzdevums ir veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo daudzpusīgu un 
harmonisku attīstību, tai skatā domāt par bērnu fizisko aktivitāšu un dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

Pie izglītības iestādes ir labiekārtotas nojumes brīvā laika pavadīšanai un atsevišķi 
rotaļlaukuma elementi. 

2015. gadā PII „Kurzemīte” teritorijā uzstādīja divus jaunus rotaļu elementus par 
4000,00 EUR 1,5-3 gadus veciem bērniem, bet 2016. gada budžetā dome paredzēja 
4000,00 EUR jaunu rotaļlaukumu elementu uzstādīšanai. 

Apzinot iespējas PII „Kurzemīte” teritorijā uzstādīt rotaļlaukuma elementu 3-7 gadus 
vecuma bērniem un ņemot vērā uzņēmumu piedāvājumu, tika secināts, ka piemērotākā 
un vietai atbilstošākā elementa izmaksas sastāda 4756 EUR. Lai varētu uzstādīt drošu, 
mūsdienīgu un bērnu vecumam atbilstošu rotaļlaukuma elementu, papildus būtu 
nepieciešami 756 EUR. 
  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 

1. Rotaļlaukumu elementa uzstādīšanai pie PII „Kurzemīte” budžeta grozījumos 
paredzēt 756 EUR . 

2. Nepieciešamo finansējumu nodrošināt no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma. 
 

Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte”. 
 

 
5. 

Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2016.gadā 
G.Laicāns, G.Abaja, S.Šnikvalde 

Pamats 
Dundagas novada domes 27.02.2015. sēdes lēmums Nr.43 15.§ „Par nolikumu „Atbalsts 
vietējo iniciatīvu projektiem””. Nolikuma „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 4., 31., 
32.punkts. 
 
Mērķis 
Finansējuma piešķiršana projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 
2016.gadā. 
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Izvērtējums 
Ar Dundagas novada domes 27.02.2015. sēdes lēmumu Nr.43 15.§ „Par nolikumu 

„Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”” tika apstiprināts nolikums „Atbalsts vietējo 
iniciatīvu projektiem” (turpmāk - nolikums). 

Nolikuma 4.punts paredz, ka projektu konkursam (turpmāk - Konkurss) iesniegtos 
projektu pieteikumus izvērtē Dundagas novada Domes (turpmāk – Dome) izveidota 
Konkursa komisija (turpmāk - Komisija). 

Nolikuma 31.punkts nosaka, ka Komisija lēmumu iesniedz Attīstības un plānošanas 
nodaļai, kas sagatavo lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē. 

Nolikuma 32.punkts nosaka, ka Dome pieņem galējo lēmumu par finansējuma 
piešķiršanu projektiem. 

Komisija saskaņā ar Nolikuma 29.punktu 13.05.2016. ir izvērtējusi projektu 
pieteikumus un pieņēmusi lēmumu par atbalstāmajiem projektiem. 
  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
1. 2016.gadā projektu konkursā „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” piešķirt 

finansējumu sekojošiem projektiem: 
1.1. izrādes bērniem Kolkā, Dundagā un Mazirbes Līvu svētkos – EUR 969,00 
(biedrība „Miers”)/saskaņojot izrāžu norises datumus ar kultūras darbiniekiem/. 
1.2. Rullē droši! – EUR  804,65 (biedrība „Dundagas novada atbalsta biedrība”). 
1.3. Mēs par veselīgu dzīvesveidu Vīdalē – EUR 518,00 (biedrība „Visvīdāle”). 
1.4. Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcas grīdas seguma 

nomaiņa. I posms. – EUR 961,00 (Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu 
draudze). 

2. Izsludināt papildus projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 
pieteikumu iesniegšanu, nosakot saīsinātu termiņu. 
 

Lēmums nosūtāms: projektu iesniedzējiem. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 
 

6. 
Par finansējumu mūzikas grupas „Daba San” albuma izdošanai 

G.Laicāns 
Pamats: 
Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punkts, otrās daļas 6.punkts. 
 
Mērķis 
Reprezentācijas materiālu iegāde par pašizmaksas cenu. 
 
 

Izvērtējums: 
Postfolkloras mūzikas grupa "Daba San" iecerējusi izdot šogad maija beigās, jūnija 
sākumā savas oriģinālmūzikas albumu ar nosaukumu "Vaiņags". Četri no grupas 
pašreizējiem dalībniekiem ir agrākie un joprojām deklarētie Dundagas novada 
iedzīvotāji, vai cieši saistīti ar Dundagas novadu. Turklāt Dundagas novads ir tā vieta, 
kur grupa līdz šim visaktīvāk koncertējusi ārpus Rīgas vairāku gadu garumā, tostarp 
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rīkojot arī radošās nometnes Kolkā un Košragā, tobrīd gan sevi dēvējot par "Vecpilsētas 
dziedātājiem". 

Atbalstot albuma izdošanu, tas varētu kļūt arī par lielisku Dundagas pašvaldības 
prezentācijas materiālu, gan iespēja to pasniegt kā dāvanu pašvaldības pasākumos, gan 
piedāvāt, kā vērtīgu suvenīru Dundagas apmeklētājiem. Turklāt grupa noteikti būtu 
gatava sniegt vienu no albuma prezentācijas koncertiem tieši Dundagā. Albums tiks 
izplatīts visos Rīgas lielākajos mūzikas veikalos, kā arī katrā koncertēšanas vietā, kurā 
grupa uzstāsies, tādējādi nesot Dundagas pašvaldības vārdu plašāk Latvijā un pat ārpus 
tās robežām. 

Nepieciešamais finansējums EUR 1100,00. Dundagas novada pašvaldība par piešķirto 
līdzfinansējumu iegūst noteiktā skaitā mūzikas albumus reprezentācijas vajadzībām. 

Secina, ka būtu nepieciešams izstrādāt nolikumu par atbalsta finansējuma piešķiršanu 
bijušo dundadznieku aktivitāšu atbalstam. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, 
A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav; pildot likuma  „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
balsošanā nepiedalās A.Zumbergs, G.Abaja 
NOLEMJ: 
Piešķirt līdzfinansējumu EUR 1100,00 apmērā mūzikas grupas “Daba San” albuma 
"Vaiņags" izdošanai. 

 
7. 

Par papildu finansējumu Dundagas novada teritorijas plānojuma 
izstrādei 
G.Laicāns 

Pamats 
Dundagas novada pašvaldības 2016. gada budžets. 
  
Mērķis 
Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrāde. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmumu Nr.47 „Par Dundagas novada 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Dundagas novada teritorijas 
plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums) izstrāde un apstiprināts darba uzdevums 
Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādei (turpmāk – Darba uzdevums). 

2016. gada budžetā dome paredzēja 2000,00 EUR Teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanai, bet lai varētu turpināt un saskaņā ar Darba uzdevuma 4.4.4. punktu līdz 
2017. gada janvārim sagatavot Teritorijas plānojuma redakciju un Vides pārskata 
projektu, ir nepieciešami papildus 2000,00 EUR.  

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

1. Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādei budžeta grozījumos papildus 
paredzēt 2000,00 EUR . 
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2. Nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Attīstības un plānošanas nodaļas 
budžeta atlīdzībai paredzētā līdzekļu ietaupījuma. 
 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 
8. 

Par 2016. gada budžeta grozījumiem 
G.Laicāns 

Pamats: 
Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada 
pašvaldības 2016. gada budžeta grozījumiem”. 
 

Izvērtējums: 
Budžeta ieņēmumu daļa palielināta par nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu 
parādiem kopsummā par EUR 6810,00 un ieņēmumiem no Valsts Kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) līdzekļiem par EUR 1300,00 pils logu atjaunošanas koncepcijas izstrādei. 
Budžeta grozījumu rezultātā ieņēmumu daļa palielinājusies par EUR 8110,00 un 
izdevumu daļa par EUR 23 704,00. Pamatojoties uz Dundagas novada domes lēmumiem 
un papildus ienākušo finansējumu no VKKF, izdevumu daļā veikti grozījumi kopsummā 
par EUR 23 704,00 ( skatīt zemāk esošās tabulas): 
 

PAMATBUDŽETA 
 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2016. gadam 

     

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 
kategorij

u kodi 

Apstiprinā
ts 2016. 
gadam 

Grozīju
mi (+/-) 

Precizētais 
2016. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   
3746888,0

0 8110,00 
3754998,0

0 
    Nekustamā īpašuma nodokļa par 
zemi iepriekšējo gadu parādi 

      
4.1.1.2. 5000,00 5550,00 10550,00 

    Nekustamā īpašuma nodokļa par 
ēkām parādi par iepriekšējiem 
gadiem 

      
4.1.2.2. 300,00 860,00 1160,00 

    Nekustamā īpašuma nodokļa par 
mājokļiem parādi par 
iepriekšējiem gadiem 

      
4.1.3.2. 300,00 400,00 700,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts 
budžeta transferti noteiktam 
mērķim 

    
18.6.2.0. 665537,00 1300,00 666837,00 

     
II IZDEVUMI - kopā   

3777982,0
0 

23 704,0
0 

3 801 686,
00 

1 2 3 4 5 
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Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Vispārējie valdības dienesti 01.000 485210,00 
17000,0

0 502210,00 

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 70530,00 0,00 70530,00 

Ekonomiskā darbība 04.000 132570,00 -530,00 132040,00 

Vides aizsardzība 05.000 527651,00 3040,00 530691,00 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 06.000 144558,00 

-
1747,00 142811,00 

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 536899,00 6 647,00 543 546,00 

Izglītība 09.000 
1634984,0

0 -706,00 
1634278,0

0 

Sociālā aizsardzība 10.000 245580,00 0,00 245580,00 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

Atlīdzība 1000 
2294389,0

0 
-8 

539,00 
2 285 850,

00 
  Mācību, darba un dienesta 
komandējumi, dienesta, darba 
braucieni   2100 10138,00 536,00 10674,00 

  Pakalpojumi   2200 695564,00 7858,00 703422,00 
  Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, kurus 
neuzskaita kodā 5000   2300 364103,00 

-
3712,00 360391,00 

  Subsīdijas un dotācijas 
komersantiem, biedrībām un 
nodibinājumiem, izņemot 
lauksaimniecības ražošanu   3200 34137,00 

22375,0
0 56512,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 84474,00 3339,00 87813,00 
  Pašvaldību uzturēšanas 
izdevumu transferti   7200 91710,00 1847,00 93557,00 

     
III Ieņēmumu pārsniegums (+) 

deficīts (-) (I-II)   -31094,00 

-
15594,0

0 -46 688,00 

     IV FINANSĒŠANA - kopā   117289,00 00,00 117 289,00 

1 2 3 4 5 
 

Paskaidrojuma raksts 2016. gada plānotajiem budžeta grozījumiem 

    \Budžeta veids\ Pamatbudžets 

 
   Budžeta 

kods 
  Grupēts 

Pamatojums 
EUR pēc 

  1300,00 Ieņēmumi 

  1300,00       Pils 361 
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  1300,00   
VKKF finansējums Logu atjaunošanas 
koncepcijas izstrādei 

  26680,00 Izdevumi 

1119 -5321,00   Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 

  224,00       PII Kurzemīte, pedag.mērķdotācija 0121 

  224,00   

pedagogam Gunai Balodei 4 gatavošanās 
stundas nedēļā apmaksāt no mērķdotācijas 
naudas saskaņā ar pārtarifikāciju uz 
01.05.2016. 55,97 eur mēnesī x 4 mēneši = 
224 eur +224 

  -9380,00       Novada domes administrācija 110 

  -5016,00   Izpilddirektora vietnieks -1254EUR *4mēn. 

  -4364,00   Finanšu speciāliste -1091EUR *4mēn. 

  -2187,00       Dundagas pagasta biblioteka 300 

  -227,00   Līdzekļu pārdale uz kodu 1221 

  -1960,00   
Līdzekļu pārdale uz kodiem 2312 un 5232, 
saskaņā ar Domes lēmumu 

  -228,00       Kolkas bibliotēka 301 

  -228,00   Līdzekļu pārdale uz kodu 1221 

  5116,00       Pils 361 

  2708,00   
pils direktore, starpība starp apstiprināto 
budžeta plānu un faktisko izpildi 

  0,00   tūrisma organizators 169 EUR *8 mēn. 

  0,00   
tūrisma pakalpojumu darbiniece 132EUR *8 
mēn. 

  -3080,00       Attīstības un plānošanas nodaļa 730 

  -3080,00   Zemes lietu speciālists -770EUR *4mēn. 

  4214,00       Pārējā vides aizsardzība, apzaļumošana 733 

  4214,00   Dārzniece 602EUR *7mēn. 

1140 -279,00   Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 

1147 -277,00   Piemaksa par papildu darbu 

  -277,00       PII Kurzemīte, pedag. mērķdotācija 0121 

  -224,00   

pārlikt uz kodu 1119 224 eur, no 01.05.2016. 
4 gatavošanas stundas nedēļā no 
mērķdotācijas apmaksāt pedagogam Gunai 
Balodei, saskaņā ar pārtarifikāciju. 

  -53,00   
23,59% no summas 224 = 52,84 eur no šī koda 
pārlikt uz kodu 1210 

1148 50,00   
Prēmijas, naudas balvas un materiālā 
stimulēšana 

  50,00       Sociālais dienests 020 

  50,00   no 1221 koda dzīves jubilejā 

1149 -52,00   
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, 
kas nav iepriekš klasificētas 

  -52,00       Vīdales bibliotēka 305 

  -52,00   Līdzekļu pārdale uz kodu 1221 

1200 -686,00   
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
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1210 -686,00   
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

  53,00       PII Kurzemīte, pedag. mērķdotācija 0121 

  53,00   summai 224 eur 23,59%= 52,84 eur +53 

  -2213,00       Novada domes administrācija 110 

  -2213,00   Grozījumi soc. Nod. 23,59% 

  1207,00       Pils 361 

  639,00   Grozījumi soc. Nod. 23,59% 

  -727,00       Attīstības un plānošanas nodaļa 730 

  -727,00   Grozījumi soc. Nod. 23,59% 

  994,00       Pārējā vides aizsardzība, apzaļumošana 733 

  994,00   Grozījumi soc. Nod. 23,59% 

1220 723,00   
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 
maksājumi 

1221 457,00   

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 
kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

  -50,00       Sociālais dienests 020 

  -50,00   dzīves jubilejā 

  227,00       Dundagas pagasta bibliotēka 300 

  227,00   
Līdzekļu pārdale no koda 1119 - slimības 
naudas samaksai 

  228,00       Kolkas bibliotēka 301 

  228,00   
Līdzekļu pārdale no koda 1119 - slimības 
naudas izmaksai 

  52,00       Vīdales bibliotēka 305 

  52,00   
Līdzekļu pārdale no koda 1149 - atvaļinājuma 
pabalsts 

1223 266,00   Mācību maksas kompensācija 

  266,00       Sociālais dienests 020 

  266,00   mācību maksas kompensācijas no koda2239 

2110 36,00   
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 
komandējumi, dienesta, darba braucieni 

2111 60,00   Dienas nauda 

  36,00       PII Kurzemīte, tehniskais personāls 011 

  36,00   
komandējuma dienas nauda 2 pedagogiem 3 
dienu eko forumā 

  24,00       Attīstības un plānošanas nodaļa 730 

  24,00   Dienas nauda 

2112 -24,00   
Pārējie komandējumu un dienesta, darba 
braucienu izdevumi 

  -24,00       Attīstības un plānošanas nodaļa 730 

  -24,00   
Pārējie komandējumu un dienesta, darba 
braucienu izdevumi 

2120 500,00   
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 
komandējumi, dienesta, darba braucieni 

2121 642,00   Dienas nauda 

  584,00       Pr.-ERASMUS+ NR.2015-1-DE01-KA219-013734.4. 
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403 

  584,00   Dienas nauda 

  58,00       Pārējā vides aizsardzība, apzaļumošana 733 

  58,00   Dienas nauda 

2122 -142,00   
Pārējie komandējumu un dienesta, darba 
braucienu izdevumi 

  453,00       Novada domes administrācija 110 

  453,00   
Priekšsēdētāja rīkojums  vietnieces ceļa 
izdevumu segšanai pārstāvot pašvaldību Ķīnā 

  -595,00 
      Pr.-ERASMUS+ NR.2015-1-DE01-KA219-013734.4. 
403 

  -595,00   
Pārējie komandējumu un dienesta, darba 
braucienu izdevumi 

2230 -115,00   
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 
iestādes darbības nodrošināšanu 

2231 13,00   
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 
attiecības, kursu un semināru organizēšana 

  8,00       PII Kurzemīte, tehniskais personāls 011 

  8,00   līdzjūtība 8 eur 

  5,00 
      Pr.-ERASMUS+ NR.2015-1-DE01-KA219-013734.4. 
403 

  5,00   
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 
attiecības, kursu un semināru organizēšana 

2234 60,00   
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 
veselības izdevumi darba ņēmējiem 

  60,00       Attīstības un plānošanas nodaļa 730 

  60,00   
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 
veselības izdevumi darba ņēmējiem 

2239 -188,00   Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 

  51,00       PII Kurzemīte, tehniskais personāls 011 

  51,00   

darbu un izmaksu tāme par dokumentu 
aprakstīšanu arhīvam klāt nepieciešami vēl 51 
eur +51 

  -266,00       Sociālais dienests 020 

  -266,00   mācību maksas kompensācijai uz kodu 1223 

  27,00       Būvvalde 731 

  27,00   Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 

2240 132,00   

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 
kapitālo remontu) 

2244 35,00   Ēku, būvju un telpu uzturēšana 

  35,00       Kaļķu bibliotēka 303 

  35,00   Līdzekļu pārdale no koda 2312 +35 

2247 6,00   Apdrošināšanas izdevumi 

  6,00 
      Pr.-ERASMUS+ NR.2015-1-DE01-KA219-013734.4. 
403 

  6,00   Apdrošināšanas izdevumi 

2249 91,00   Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 
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pakalpojumi 

  91,00       PII Kurzemīte, tehniskais personāls 011 

  91,00   
neparedzēti galdnieka pakalpojumi ( sienas 
plaukta remonts grupā) + 91 

2270 7841,00   Citi pakalpojumi 

2276 200,00   
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un 
zvērinātiem tiesu izpildītājiem 

  200,00       Novada domes administrācija 110 

  200,00   
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un 
zvērinātiem tiesu izpildītājiem 

2279 7641,00   
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 
veidi 

  -36,00       PII Kurzemīte, tehniskais personāls 011 

  -36,00   

komandējuma dienas nauda 2 pedagogiem 
eko skolas forumā ( nebija paredzēts pie 
budžeta plānošanas) pāriet uz kodu 2111 

  3278,00       Novada domes administrācija 110 

  2178,00   
A.D.Konsultants SIA  Semināru cikls iestāžu 
vadītājiem 13.,20.,27. jūnijā 

  1100,00   
Finansējums mūzikas grupai Daba San albuma 
izdošanai 

  72,00       Kaļķu bibliotēka 303 

  72,00   Līdzekļu pārdale no koda 2312 

  1300,00       Pils 361 

  1300,00   logu atjaunošanas koncepcijas izstrāde 

  2000,00       Attīstības un plānošanas nodaļa 730 

  2000,00   
Dundagas novada teritorijas plānojuma 
izstrādei 

  -27,00       Būvvalde 731 

  -27,00   
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 
veidi 

  1054,00       Pārējā vides aizsardzība, apzaļumošana 733 

  1054,00   
Trīsceļa vārsta ierīkošana katlumājā Talsu ielā 
7 

2300 -91,00   

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 
kodā 5000 

2350 -91,00   
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli 

  -91,00       PII Kurzemīte, tehniskais personāls 011 

  -91,00   

neparedzēti galdnieka pakalpojumi ( sienas 
plaukta labošana grupā) izmaksa- 91 eur ( 
pārlikt uz koda 2249) - 91 

2310 556,00   Biroja preces un inventārs 

2311 -51,00   Biroja preces 

  -51,00       PII Kurzemīte, tehniskais personāls 011 

  -51,00   

izmaksu tāmei par dokumentu aprakstīšanu 
arhīvam plānojot pietrūkst 51 eur, pārliku šo 
summu uz kodu 2239 
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2312 607,00   Inventārs 

  194,00       Dundagas pagasta bibliotēka 300 

  194,00   
Līdzekļu pārdale no koda 1119, saskaņā ar 
Domes lēmumu 

  -107,00       Kaļķu bibliotēka 303 

  -72,00   Līdzekļu pārdale uz kodu 2279 

  -35,00   Līdzekļu pārdale uz kodu 2244 

  520,00       Attīstības un plānošanas nodaļa 730 

  520,00   Inventārs 

2320 -4177,00   Kurināmais un enerģētiskie materiāli 

2321 -4177,00   Kurināmais 

  -897,00       Pils 361 

  -897,00   Malkas iegādes samazinājums 

  -3280,00       Pārējā vides aizsardzība, apzaļumošana 733 

  -3280,00   Finansējuma ietaupījums pēc iepirkuma 

2322 0,00   Degviela 

  530,00 
      Mākslas un mūzikas skola (tehniskie darbinieki) 
042 

  530,00   
Degviela no transporta budžeta patapinājuma 
līgumiem 

  -530,00       Transportlīdzekļi (novada domes) 126 

  -530,00   
Degviela uz MM skolas budžetu patapinājuma 
līgumiem 

3210 22375,00   
Subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem, 
kuras nav attiecināmas uz kodu 3240 

3212 22375,00   
Citas ražošanas subsīdijas valsts un 
pašvaldību komersantiem 

  22375,00       Novada domes administrācija 110 

  22375,00   
Citas ražošanas subsīdijas SIA "Kolkas ūdens", 
24.03.2016. domes lēmums Nr. 56 

5230 3339,00   Pārējie pamatlīdzekļi 

5232 3419,00   Saimniecības pamatlīdzekļi 

  -1244,00       PII Kurzemīte, tehniskais personāls 011 

  -2000,00   Veļas mašīnas iegādei Dundagas kultūras pilij 

  756,00   
Papildus finansējums rotaļlaukuma elementu 
uzstādīšanai 

  1766,00       Dundagas pagasta bibliotēka 300 

  1766,00   
Līdzekļu pārdale no koda 1119, saskaņā ar 
Domes lēmumu 

  2897,00       Pils 361 

  2897,00   
Profesionālās veļas mazgājamās mašīnas 
iegāde 

5238 -80,00   Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 

  440,00       Novada domes administrācija 110 

  440,00   Projektors, dators un ekrāns domes sēžu zālei 

  -520,00       Attīstības un plānošanas nodaļa 730 

  -520,00   Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 

6250 320,00   Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 
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naudā 

6259 320,00   Pārējā sociālā palīdzība naudā 

  320,00       Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem 022 

  320,00   no koda 6423 320EUR 

6420 -320,00   

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 
balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildei 

6423 -320,00   Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

  -320,00       Pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem 022 

  -320,00   uz kodu 6259 

7240 1847,00   
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 
uz valsts budžetu 

7245 1617,00   

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par 
iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto 
valsts budžeta transfertu uzturēšanas 
izdevumiem 

  1617,00       Novada domes administrācija 110 

  1617,00   

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par 
iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto 
valsts budžeta transfertu uzturēšanas 
izdevumiem, KAC finansējums 

7246 230,00   

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par 
iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta 
transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas 
Savienības politiku instrumentu 

  230,00       Novada domes administrācija 110 

  230,00   

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par 
iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta 
transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas 
Savienības politiku instrumentu, Lifta projekta 
līdzfinansējums 

  0,00 Finansēšana 

F55010013 0,00   
Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo 
komersantu kapitālā, kas nav akcijas 

  0,00       Novada domes administrācija 110 

  0,00   

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo 
komersantu kapitālā, kas nav akcijas, SIA 
Kolkas ūdens pamatkapitāla palielināšanai 
25874 

 
Dundagas novada 26.05.2016. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada 
pašvaldības 2016. gada budžeta grozījumiem tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo 
pamatbudžeta ieņēmumu EUR 3 754 998,00, izdevumu EUR 3 801 686,00 un 
finansēšanas plānu EUR 117 289 apmērā, speciālā budžeta ieņēmumu EUR 146 373, 
izdevumu EUR 146 103 un finansēšanas plānu EUR 40 514 apmērā, ziedojumu un 
dāvinājumu budžeta finansēšanas plānu EUR 4 580 apmērā.   
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2016. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2017. ir  EUR 70 601, speciālā 
budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 40 784, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu 
atlikums ir EUR 4 580. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt Dundagas novada domes 2016.gada 26.maija saistošos noteikumus Nr.8 
„Par Dundagas novada pašvaldības 2016. gada budžeta grozījumiem”. 

 
 
 

9. 
Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Dundagas vidusskolā 

G.Laicāns, U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants. 

Mērķis. 
Sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par nodarbinātības veicināšanu novadā. 
 
Izvērtējums: 
Lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Dundagas vidusskolā 2016./ 2017. 
mācību gadā, nepieciešams sagatavot jaunu iepirkuma nolikumu un organizēt iepirkuma 
procedūru.  Izvērtējot esošo situāciju ēdināšanas jomā, secināts, ka neviens pakalpojuma 
sniedzējs nav gatavs sezonāli, pie salīdzinoši maza ēdāju skaita sniegt ēdināšanas 
pakalpojumu. Vienīgais risinājums ir atļaut ēdinātājam papildus organizēt publisku 
pakalpojuma sniegšanu, izmantojot skolas telpas un inventāru laikā, kad skolā nenotiek 
mācību darbs. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Iekļaut iepirkuma nolikumā “Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Dundagas 
vidusskolā” atļauju ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam sniegt publiskus ēdināšanas 
pakalpojumus laikā, kad skolā nenotiek mācību darbs. 

 

 
10. 

Par izsoles “Par nekustamā īpašuma Saules 16 daļu, 1, 2, 6 un 7, nomas 
tiesību izsoli” rezultātu apstiprināšanu 

G.Laicāns 
Pamats 
1. Dundagas novada domes 28.01.2016. sēdes lēmums Nr.20 “Par zemes gabala Saules 
ielā 16 iznomāšanu”. 
2. Izsoles noteikumu punkts Nr.13. 
 
Mērķis 
Pašvaldības mantas atsavināšanas procedūras pabeigšana. 
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Izvērtējums 
 

Ar Dundagas novada domes 28.01.2016. sēdes lēmumu nr. 20, «Par zemes gabala Saules 
ielā 16 iznomāšanu», tika uzdots privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai 
organizēt nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 8850 020 0244 Saules ielā 16, Dundagā 
daļu nomas tiesību izsoli. Zemes gabali paredzēti izmantot rūpnieciskai apbūvei. Ar 
komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu apstiprināti sešu zemes vienību izsoles 
noteikumi un izsludināta pieteikšanās dundaga.lv uz zemes vienības daļu nomu, no 
15.aprīļa līdz 16.maijam. Nosacītā nomas maksa izsolei tika noteikta 1,5 % no 
kadastrālās vērtības gadā PVN. Nomnieks papildus maksā pievienotās vērtības nodokli 
un īpašuma nodokli. Komisijai iesniegti iesniegumus uz četru zemes vienības daļu nomu. 

Zemes 
gabala 

daļas Nr. 

Platība, 
ha 

Piedāvātā 
nomas maksa 
% no 
kadastrālās 
vērtības 

Piedāvājuma 
iesniedzējs 

Nomas 
termiņš 

1 0,3 2,0 SIA “LUUX TRANS” 12 

2 0,47 2,0 SIA “LUUX TRANS” 12 

6 0,51 1,6 IK “RaiKoZ” 12 

7 0,34 1,6 IK “RaiKoZ” 12 

Uz zemes vienības daļām numur 3 un 4, nomas piedāvājumi netika saņemti.  

Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija pēc iesniegto piedāvājumu 
izskatīšanas  iesaka Domei apstiprināt izsoles rezultātus un slēgt zemes nomas līgumus 
ar piedāvājumus iesniegušajiem uzņēmumiem, par viņu piedāvāto nomas maksu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izsolē piedāvāto nomas maksu zemes vienības daļām Nr.1 un Nr.2, 2 
(divu) %  apmērā no kadastrālās vērtības bez pievienotās vērtības nodokļa un slēgt 
zemes nomas līgumu ar SIA “LUUX TRANS” par zemes vienības daļu Nr.1 un Nr.2 nomu 
īpašumā “Saules 16”, kadastra Nr. 8850 020 0244 uz 12 gadiem. 

2. Apstiprināt izsolē piedāvāto nomas maksu zemes vienības daļām Nr.6 un Nr.7, 1,6 % 
(viens un sešas desmitdaļas procenta)  apmērā no kadastrālās vērtības bez pievienotās 
vērtības nodokļa un slēgt zemes nomas līgumu ar IK ”RaiKoZ” par zemes vienības daļu 
Nr.6 un Nr.7 nomu īpašumā “Saules 16”, kadastra Nr. 8850 020 0244 uz 12 gadiem. 

Lēmums nosūtāms: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai 
Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai 
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11. 
Par nolikuma “Atklāta konkursa uz Dundagas novada pašvaldības 

izpilddirektora vietnieka amatu nolikums” pieņemšanu 
G.Laicāns, G.Abaja 

Pamats 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punkts; likuma “Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts; Dundagas novada pašvaldības domes 
2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības 
nolikums” 25.1 punkts 
 
Mērķis 
Noskaidrot un apstiprināt Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata 
pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu. 
 
Izvērtējums 
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 22.decembra saistošo 
noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 25.1 punktu pašvaldības 
izpilddirektoram ir viens vietnieks, kas īsteno arī Centrālās administrācijas vadītāja 
kompetenci. 
Ar šī lēmuma pieņemšanu tiek veikti pasākumi, lai ieceltu amatā pašvaldības 
izpilddirektora vietnieku. 
 
Tiek ierosināts papildināt sagatavotā lēmuma projekta- nolikuma 2.1.4. punktu, 
paredzot, ka pretendentam ir nepieciešama vismaz 1 gada darba pieredze budžeta 
iestādē, ko valsts pārvaldes iestādēs un privātajās struktūrās virkne darbību 
reglamentējošo normatīvo aktu atšķiras. 
 
Par minēto ierosinājumu tiek balsots : 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (S.Šnikvalde, A.Zumbergs, L.Pavlovska, 
A.Roderts, G.Abaja), pret-nav, atturas – 3 (G. Laicāns, A.Grīvāne, U.Sila) 
NOLEMJ: 
Papildināt 2.1.4. punktu ar (…) „un ir vismaz 1 gada darba pieredze budžeta iestādē” 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (S.Šnikvalde, A.Zumbergs, L.Pavlovska, 
A.Roderts, G.Abaja), pret-nav, atturas – 3 (G. Laicāns, A.Grīvāne, U.Sila) 
NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu “Atklāta konkursa uz Dundagas novada pašvaldības 
izpilddirektora vietnieka amatu nolikums” (pievienots pielikumā). 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, pašvaldības domes 
priekšsēdētājam 

12. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem  

„Kūvali” un „Veckajakkalni” 
G.Laicāns 

Pamats 
1. Sertificēta mērnieka Jāņa Baloža 27.04.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 27.04.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/192-B). 
2. Dundagas novada domes 22.12.2010. sēdes lēmums Nr.476 (protokols Nr.21, 2.§) 

„Par zemes ierīcības projektu”. 
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3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.1. punkts. 
 
Mērķis 

Pārkārtot nekustamā īpašuma „Kūvali” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  
8862 003 0055, 8862 003 0061 un nekustamā īpašuma „Veckajakkalni” zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0001 robežas. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 22.12.2010. sēdes lēmums Nr.476 (protokols Nr.21, 2.§) 
„Par zemes ierīcības projektu” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Kūvali” ar kadastra Nr.8862 003 0054 (turpmāk – nekustamais īpašums 
„Kūvali”) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0055, 8862 003 0061 un  
nekustamā īpašuma „Veckajakkalni” ar kadastra Nr. 8862 003 0001 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Veckajakkalni”) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 
003 0001 robežu pārkārtošanai. 

Nekustamā īpašuma „Kūvali” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu  8862 003 
0055, 8862 003 0061 un nekustamā īpašuma „Veckajakkalni” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8862 003 0001 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts robežu pārkārtošanai. 
Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un 
aizsargjoslas. Zemes ierīcības projekts paredz nekustamā īpašuma „Kūvali” zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu  8862 003 0061 sadalīt divās daļās, un, pārkārtojot 
robežas, daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0061 pievienot 
nekustamā īpašuma „Veckajakkalni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 003 
0001 un daļu pievienot nekustamā īpašuma „Kūvali” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu  8862 003 0055, attiecīgi izveidojot divas zemes vienības aptuveni 0,7377 
ha un 2,0998 ha platībā. Zemesgabala sadalīšana veidos labus apstākļus iekšējai 
teritorijas saimnieciskajai darbībai, kā arī neapgrūtinās blakus esošos īpašumus.   

Piekļuvi projektētajām zemes vienībai ir iespējams nodrošināt no pašvaldības 
autoceļa „Ventspils-Tukuma ceļš-Tilmači-Hudzoni”. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu 
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.1. punktu 
lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek 
pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kūvali” ar kadastra Nr.  

8862 003 0054 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0055, 8862 003 
0061 un nekustamā īpašuma „Veckajakkalni” ar kadastra Nr. 8862 003 0001 zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0001 robežu pārkārtošanai. 

2. Atļaut apvienot no nekustamā īpašuma „Kūvali” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu  8862 003 0061 atdalīto 0,1573 ha lielo zemes vienību ar 1,9425 ha lielo 
nekustamā īpašuma „Kūvali” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0055. 

3. Atļaut apvienot no nekustamā īpašuma „Kūvali” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu  8862 003 0061 atdalīto 0,2427 ha lielo zemes vienību ar 0,4950 ha lielo 
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nekustamā īpašuma „Veckajakkalni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 
003 0001.  

4. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 
4.1. no nekustamā īpašuma „Kūvali” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8862 003 0061 atdalītajai 0,1573 ha lielajai neapbūvētajai zemes vienībai pēc 
apvienošanas ar 1,9425 ha lielo nekustamā īpašuma „Kūvali” neapbūvēto zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0055 atstāt nosaukumu „Kūvali” un 
saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

4.2. no nekustamā īpašuma „Kūvali” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  
8862 003 0061 atdalītajai 0,2427 ha lielajai neapbūvētajai zemes vienībai pēc 
apvienošanas ar 0,4950 ha lielo nekustamā īpašuma „Veckajakkalni” apbūvēto 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0001 atstāt nosaukumu 
„Veckajakkalni” un saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0,4877 ha 
platībā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 
0101) un 0,25 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM – 0601). 

 
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. Jānim Balodim – jb.mernieks@gmail.com. 

2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2, 

Kuldīga, LV-3300. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 

13. 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 26.11.2015. lēmumā Nr.210 „Par 

lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā  
SIA „Valpene Wind” vēja parka ierīkošanai” 

G.Laicāns 
Pamats 
1. Dundagas novada domes 26.11.2015. lēmums Nr.210 „Par lokālplānojuma izstrādi 

Dundagas novadā SIA „Valpene Wind” vēja parka ierīkošanai”. 
2. SIA „Eolus” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 10.05.2016. ar  

Nr.DD-3-31.2/16/451). 
 
Mērķis 

Izstrādājot lokālplānojumu, kurā paredzētas vietas SIA „Valpene wind” vēja parka 
ierīkošanai, veikt grozījumus Dundagas pagasta teritorijas plānojumā. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 26.11.2015. lēmumu Nr.210 „Par lokālplānojuma izstrādi 
Dundagas novadā SIA „Valpene Wind” vēja parka ierīkošanai” (turpmāk – Lēmums 
Nr.210) tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde Dundagas novada Dundagas pagastā SIA 
„Valpene wind” vēja parka ierīkošanai saskaņā ar shematisko attēlu un apstiprināt 
lokālplānojuma darba uzdevums. 
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Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir saņēmusi SIA „Eolus” 
iesniegumu (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 10.05.2016. ar Nr. DD-3-
31.2/16/451), kurā, pamatojoties uz padziļinātāku izpēti, tiek secināts, ka atsevišķas 
vēja elektrostacijas ir jāpārvieto un ir nepieciešams mainīt Lēmuma Nr.210 1. un 
2.pielikumu, kuros ir attēlota lokālplānojuma teritorija un vēja parkā iekļautās zemes 
vienības. 

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

1. Izteikt Dundagas novada domes 26.11.2015. lēmuma Nr.210 „Par lokālplānojuma 
izstrādi Dundagas novadā SIA „Valpene Wind” vēja parka ierīkošanai” 1.pielikumu 
jaunā redakcijā (1.pielikums). 

2. Izteikt Dundagas novada domes 26.11.2015. lēmuma Nr.210 „Par lokālplānojuma 
izstrādi Dundagas novadā SIA „Valpene Wind” vēja parka ierīkošanai” 2.pielikumu 
jaunā redakcijā (2.pielikums). 

 
Lēmums nosūtāms: SIA „Eolus”: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 
14. 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Dundagas novada atbalsta biedrību 
G.Laicāns 

Pamats 
1. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada 

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

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

teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

48. un 49.8. punkts. 

2. Dundagas novada domes 22.10.2015. lēmums Nr.188 „Par vietvārdu piešķiršanu”. 

3. Biedrības „Dundagas novada atbalsta biedrība” 05.04.2016. iesniegums. 

4. Dundagas novada domes 28.04.2016. lēmums Nr.99 „Par dalību ELFLA projektos”. 

 

Mērķis 

Uzlabot „Stacijas dārza” apsaimniekošanu un izmantošanu. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir īpašnieks 0,9709 ha lielajam 

nekustamajam īpašumam „Talsu 26” ar kadastra Nr.8850 020 0202, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0202 (turpmāk - nekustamais īpašums „Talsu 26”) 

un atrodas Dundagas ciemā. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas 

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

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

grafiskās daļas karti „Dundagas ciema teritorijas funkcionālais zonējums” (turpmāk – 

Grafiskā daļa) nekustamais īpašums „Talsu 26” atrodas funkcionālajā zonā „Publiskās 

apbūves teritorija” (P). 

Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - 

TIAN) 48. punkts nosaka, ka Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona ciemos un 
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lauku teritorijā, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura 

iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 22.10.2015. lēmumu Nr.188 „Par vietvārdu 

piešķiršanu”, nekustamajā īpašumā „Talsu 26” esošam ģeogrāfiskam objektam (dārzs), 

aptuveni 3000 m
2
 platībā ir piešķirts vietvārds „Stacijas dārzs” (turpmāk - „Stacijas dārzs”). 

Pašvaldība ir saņēmusi biedrības „Dundagas novada atbalsta biedrība” (turpmāk – 

Biedrība) 05.04.2016. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 05.04.2016. ar Nr. DD-3-

26.2/16/153-D) ar lūgumu iznomāt „Stacijas dārzu”, ELFLA Lauku programmas LEADER 

atklātā projektu konkursa „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” īstenošanai. Projekta 

mērķis ir izveidot un labiekārtot aktīvās atpūtas vietu ar kultūrvēsturisku ievirzi, nodrošinot 

lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas visām vecuma grupām. 

14.04.2016. Attīstības un plānošanas komitejas sēdē skatīja jautājumu par „Stacijas dārza” 

iznomāšanu Biedrībai. Komitejā tika nolemts ierosināt ar Biedrību slēgt sadarbības līgumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.04.2016. lēmumu Nr.99 „Par dalību ELFLA 

projektos” ir atbalstīta projektu iesniegšanu atklāta konkursa 1.kārtas Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu 

„Aktīvās atpūtas vietas „Stacijas dārzs” ierīkošana Dundagā”. 

Ņemot vērā, ka „Stacijas dārzs” arī turpmāk būtu izmantojams kā labiekārtota publiskā 

ārtelpa, pašvaldība plāno iesniegt projektu tā sakopšanai un biedrībai ir interese par „Stacijas 

dārzā” apsaimniekošanu un izmantošanu, starp Pašvaldību un Biedrību, būtu slēdzams 

sadarbības līgums par „Stacijas dārza” izmantošanu. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Slēgt sadarbības līgumu ar Dundagas novada atbalsta biedrību par „Stacijas dārza” 

izmantošanu (pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas novada atbalsta biedrība 
Lēmums nododams izpildei: Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālistam, 
Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 

15. 
Par izmaiņās pašvaldības ceļu un ielu reģistrā 

Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, A.Zumbergs, U.Sila 
Pamats 
1. Dundagas novada pašvaldības ielu saraksts. 
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un 

uzskaites kārtība” 2., 7.6. un 11.punkts. 
3. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2.6. un 14.punkts. 
4. Dundagas novada domes 29.09.2011. sēdes lēmums Nr.265 „Par ielas nosaukuma 

piešķiršanu”. 
5. Dundagas novada domes 24.04.2014. sēdes lēmums Nr.102 „Par ielas nosaukuma 

pārdēvēšanu”. 
6. Dundagas novada ceļu īpašumtiesību sakārtošanas priekšlikumi. 
 
Mērķis 
Sakārtot Dundagas ciema ielu reģistru. 
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Izvērtējums 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites 

kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1052) 2.punkts nosaka, ka pašvaldības iela šo 

noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esoša satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve 

pilsētas teritorijā un pašvaldības ceļš apdzīvotā vietā, kam ielas statusu piešķīrusi pašvaldība 

un kas ietverts pašvaldības teritorijas plānojumā. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.1052) 2.6. punktu, iela (arī laukums) ir adresācijas objekts, bet saskaņā ar 

14.punktu, ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības ielu sarakstu, Dundagas apdzīvotā vietā ir 

reģistrētas arī sekojošas ielas: „Uz Krūziņi”, „Uz glābšanas dienestu”, „Maija iela (Īsā)”, „Uz 

vidusskolu” un „Uz bērnudārzu”, bet neviena šāda iela valsts adrešu reģistrā nav reģistrēta kā 

adresācijas objekts. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 29.09.2011. sēdes lēmumu Nr.265 „Par ielas nosaukuma 

piešķiršanu” valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai Drosmes ielai ar kadastra Nr. 8850 

020 0490 ir piešķirts nosaukums „Vecmuižas iela”. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.04.2014. sēdes lēmumu Nr.102 „Par ielas nosaukuma 

pārdēvēšanu” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 020 0469 ir piešķirts nosaukums 

„Bānīša iela”. 

Saskaņā ar valsts adrešu reģistra datiem Dundagas ciemā ir reģistrēta „Maija iela” un „Īsā 

iela”, kurām ir piesaistīti arī adresācijas objekti. 

MK noteikumu Nr.1052 7.6. punkts nosaka, ka pašvaldības ceļu un ielu reģistrācija un 

uzskaite neattiecas uz dzīvojamo namu, namu kvartālu un uzņēmumu piebraucamajām ielām 

un ielām piegulošajiem laukumiem. 

Dundagas novada pašvaldības ielu sarakstā ir reģistrētas ielas „Uz vidusskolu” un „Uz 

bērnudārzu”. Saskaņā ar Dundagas novada ceļu īpašumtiesību sakārtošanas priekšlikumiem 

ielas „Uz vidusskolu” un „Uz bērnudārzu” pēc būtības būtu klasificējamas kā piebraucamie 

ceļi iestādēm, nevis iela un būtu izņemami no saraksta.  

 Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1052 11. punktu, ja tiek būvēts, pārņemts pašvaldības 

īpašumā vai likvidēts pašvaldības ceļš vai iela, tiek mainīti pašvaldības ceļa vai ielas, tai 

skaitā tiltu un satiksmes pārvadu, tehniskie parametri, nosaukums vai adrese, pašvaldība 

mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo divos eksemplāros un iesniedz 

valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā iesniegumu 

(3.pielikums) izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā. 

 

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

1. Izdarīt labojumus Dundagas novada pašvaldības ielu sarakstā saskaņā ar Dundagas 

novada domes 29.09.2011. sēdes lēmumu Nr.265 „Par ielas nosaukuma piešķiršanu” un 

24.04.2014. sēdes lēmumu Nr.102 „Par ielas nosaukuma pārdēvēšanu”. 

2. Piešķirt nekustamajam īpašumam „Maija iela” ar kadastra Nr. 8850 020 0460 ielas 

nosaukumu „Maija iela”. 

3. Piešķirt nekustamajam īpašumam „Īsā iela” ar kadastra Nr. 8850 020 0483 ielas 

nosaukumu „Īsā iela”. 

4. Dundagas ciema ielu „Uz vidusskolu” pārdēvēt par „Skolas ceļš” un ielu „Uz 

bērnudārzu” par „Bērnudārza ceļš”. Abas ielas iekļaut pašvaldības ceļu sarakstā. 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam. 
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16. 
Par zemju nomu 

G.Laicāns 
Pamats 
2007.gada 30.oktobra MK noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu". 
 
Mērķis 
Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas 
veidam un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst 
lauksaimniecības zemes kvalitātes pasliktināšanos. 
Izvērtējums 
Dundagas Pašvaldības īpašumā un valdījumā ir vēl neiznomāti zemes gabali, kurus var 
piedāvāt nomai :  
 

Npk Nekustama
is īpašums 

Platība 
(ha) 

Kadastra 
numurs 

Kadastra 
apzīmējums 

Plānotais 
izmantošanas 

veids 

Zemes 
gab. 

statuss 
Kopējā Noma

s 

1 Cieses 2,0 2,0 8850015009
1 

8850015009
1 

lauksaimniecī
ba 

piekrītoš
a 

2 Anstrupes 
Kapi 

3,6 3,2 8850019003
2 

8850019003
3 

lauksaimniecī
ba 

īpašumā 

3 Jokumi 12,9 5,7 8850019002
2 

8850019002
2 

lauksaimniecī
ba 

piekrītoš
a 

 
Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtību un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī de minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība ir noteikta 2007.gada 30.oktobra MK noteikumos Nr.735 
"Noteikumi par publiskas personas zemes nomu". 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Iznomāt trīs zemes gabalus atbilstoši pielikuma tabulā dotajiem noteiktajiem mērķiem. 
Iznomāšanas procesa organizēšanu uzdot veikt privatizācijas un atsavināšanas 

komisijai. 
 
Lēmums nododams izpildei:  NĪ apsaimniekošanas  speciālistam un privatizācijas un 
atsavināšanas komisijai. 
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17. 

Par zemes vienību platību precizēšanu 
G.Laicāns 

Pamats 
1. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 05.05.2016. vēstule Nr. 2-13-

K/2054 
2. MK noteikumi Nr.263 no 10.04.2012 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi”. 
 
Mērķis 
Precizēt   zemes vienību platības. 

Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā 

nodaļas (turpmāk – reģionālā nodaļa) 05.05.2016. vēstuli Nr. 2-13-K/2054, kurā tā 
norāda, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.263 no 10.04.2012 “Kadastra objekta 
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” ir konstatējusi zemes vienību 
platību neatbilstību Kadastra informācijas sistēmai un par to informē pašvaldību. 
Platību neatbilstība konstatēta pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam “Lateve – 
Ponieki”. Tā ir zeme zem pašvaldības ceļa. (pašvaldības lēmums par piekritību Nr.314 no 
16.12.2009) 

Pamatojoties uz iepriekšminētajiem ministru kabineta noteikumiem, reģionālā 
nodaļa 2016.gada 16.maijā ir veikusi datu labošanu Kadastra informācijas sistēmā, 
labojot nekustamā īpašuma “Lateve – Popnieki”, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 
kadastra numurs 88500170145, zemes vienību platības. Atbilstoši kartei Kadastra 
informācijas sistēmas teksta daļā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88500170145 
labota platība no 1,1ha uz 2,7 ha un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
88500100117 labota platība no 2,9 ha uz 1,0 ha. 

Pašvaldībai saskaņā ar 10.04.2012. MK noteikumu  Nr.263 132.3 apakšpunktu: par 
atšķirību starp Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrēto platību un kadastra 
kartes platību, kas pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas, attiecībā uz 
pašvaldībai piekrītošajām zemēm Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība 
informē vietējo pašvaldību, kas pieņēmusi lēmumu par zemes piekritību vai piederību 
pašvaldībai. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē precizēto zemes vienības platību 
atbilstoši vietējās pašvaldības precizētajam lēmumam par zemes vienības platību, 
jāpieņem lēmums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  88500100117 un  
88500170145 platību precizēšanu un jāiesniedz reģionālajā nodaļā. Kadastra izdrukas 
pielikumā. 

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

Noteikt, ka  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500170145 labota platība ir 
2,7 ha un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88500100117 labota platība no 2,7 ha 
uz 1,0 ha. 
Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai 
Lēmums nododams izpildei:  centrālajai administrācijai. 
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18. 

Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Ziemeļkurzeme” un 
pašvaldības kapitālsabiedrības “Kolkas ūdens” iespējamo apvienošanu 

G.Laicāns 
 

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

daļas 8.punkts; likuma “Par dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītā daļa; 
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 127.pants 
 
Mērķis 
Apvienot pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Ziemeļkurzeme” un pašvaldības 
kapitālsabiedrību SIA “Kolkas ūdens” 
 
Izvērtējums 

SIA “Auditorfirma Alianse” 2016.gada 10.februāra revidenta ziņojuma par 
pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Ziemeļkurzeme” un pašvaldības kapitālsabiedrību 
SIA “Kolkas ūdens” 11.punktā norādīja, ja SIA “Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens” 
apvieno, tad: var efektīvāk veikt uzņēmumu vadību, paaugstināt vadošo speciālistu 
konkurētspēju un apmācību, veikt budžeta plānošanu, samazināt izdevumus 
administrācijas uzturēšanai, samazināt ūdens skaitītāju ierīkošanas izmaksas, organizēt 
un centralizēti to veikt un palielināt kontroli par ūdens piegādi un notekūdeņu 
savākšanu, efektīvāk izmantot tehniku un tehnoloģiskās iekārtas, uzlabot 
autotransporta un degvielas izmantošanu un kontrolēt to, efektīvāk ir noteikt vienotu 
tarifu ūdens un notekūdeņu pakalpojumiem, jo m3 būs vairāk, jo tarifs atbilstoši mazāks. 

Iepazīstoties ar minēto revidenta ziņojumu, tajā skaitā revidenta ziņojuma 
11.punktā norādīto, pašvaldības dome piekrīt un secina, ka SIA “Ziemeļkurzeme” un SIA 
“Kolkas ūdens” ir uzsākams apvienošanas process. 

 
Secina, ka tomēr vēl ir jāpārliecinās par uzņēmumu apvienošanas lietderību, par 
realizācijas plāna izstrādi iespējamai reorganizācijai ar 2017.gada 1.janvāri. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Uzdot Pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas atbalsta darba grupai uz nākamo 
Attīstības un plānošanas komitejas sēdi sagatavot detalizētāku ekonomisko pamatojumu 
abu uzņēmumu apvienošanai. 
 
Lēmums nododams izpildei: kapitālsabiedrību darba grupai  

 

 
 
 
 
 
 
 



26 

 

19. 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra  

saistošajos noteikumos Nr.47 Dundagas novada pašvaldības nolikums 
G.Laicāns 

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

 
Mērķis 

Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai: 1) papildinātu to privātpersonu 
uzskaitījumu, kurām pašvaldība ir deleģējusi atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu; 
2) papildinātu izveidoto komisiju uzskaitījumu; 3) mainītu līgumu noslēgšanas 
procedūru. 

Izvērtējums 

Pašvaldība ir deleģējusi atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu biedrībai 
“Randalist” un biedrībai “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”, tāpēc saistošie noteikumi 
papildināti ar 7.12. un 7.13.apakšpunktiem, kuri papildina to privātpersonu 
uzskaitījumu, kurām pašvaldība ir deleģējusi atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu. 

Pašvaldība ir izveidojusi Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija, tāpēc saistošie 
noteikumi papildināti ar 13.1.16.apakšpunktu, kurš papildina pašvaldības domes 
izveidoto komisiju uzskaitījumu. 

Izdarīti grozījumi gandrīz visos saistošo noteikumu V.nodaļas punktos. Tas 
nepieciešams, lai noteiktu jaunas līgumcenu robežas un lai noteiktu līgumu slēgšanas 
kārtību, tajā skaitā līgumu projektu saskaņošanas kārtību. 

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

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 

 

 

20. 

Saistošie noteikumi “Par notekūdeņu novadīšanu sabiedriskajā centralizētajā 

kanalizācijas sistēmā” 
G.Laicāns 

Pamats 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 2.punkts, 6.panta piektā daļa 
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Mērķis 

Noteikt kārtību, kādā notekūdeņi tiek novadīti sabiedriskajās centralizētajā kanalizācijas 

sistēmā 

 

Izvērtējums 

No 2016.gada 1.janvāra spēkā stājas Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kura 

6.panta ceturtās daļas 2.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos 

noteikumus, kuros paredz centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas 

sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības. Minētā panta piektā daļa nosaka, 

ka vietējās pašvaldības dome saistošajos noteikumos var paredzēt administratīvo atbildību par 

šā panta ceturtās daļas 2.punktā minēto saistošo noteikumu pārkāpšanu. 

 

Minētā likuma pārejas noteikumu 2.punkts nosaka, ka pašvaldības izvērtē spēkā 

esošo saistošo noteikumu atbilstību šā likuma prasībām un ne vēlāk kā līdz 2017.gada 

1.martam izdod šā likuma 6.panta ceturtajā daļā minētos saistošos noteikumus. 

 

Dundagas novada pašvaldībai līdz šim nav bijuši izdoti saistošie noteikumi, kas 

regulētu kārtību, kādā notekūdeņi tiek novadīti sabiedriskajās centralizētajās kanalizācijas 

sistēmās. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
1. Pieņemt zināšanai iesniegto saistošo noteikumu “Par notekūdeņu novadīšanu 

sabiedriskajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā” projektu (pievienots pielikumā). 

 

2. Uzdot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ziemeļkurzeme” un pašvaldības 

kapitālsabiedrībai SIA “Kolkas ūdens” līdz 2016.gada 1.jūnijam iesniegt Dundagas novada 

pašvaldības Centrālajā administrācijā rakstiski sagatavotu atzinumu un priekšlikumus par 

1.punktā minēto saistošo noteikumu projektu. 

 

3. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai līdz 2016.gada 

1.jūnijam izskatīt Dundagas novada pašvaldības domes priekšlikumus, pašvaldības 

kapitālsabiedrības “Ziemeļkurzeme” un pašvaldības kapitālsabiedrības “Kolkas ūdens” 

atzinumus un priekšlikumus par 1.punktā minēto saistošo noteikumu projektu, kā arī iesniegt 

saistošo noteikumu projektu pieņemšanai. 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, SIA “Ziemeļkurzeme”, SIA “Kolkas ūdens” 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, SIA “Ziemeļkurzeme”, SIA “Kolkas 

ūdens” 

 
 

21. 
Par Sporta komisiju 

G.Laicāns 
Pamats 

Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas nolikuma 6. punkts – komisijas sastāvu 

apstiprina dome 

 

 Mērķis 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā 



28 

 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada Sporta komisijas sastāvā  ar Dundagas novada domes 2011.gada 

29.septembra lēmumu Nr. 272 (prot.Nr.14., 25.§) ir iekļauts Aldis Felts. 

Aldis Felts ir atteicies darboties Sporta komisijas sastāvā . 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Izdarīt grozījumus Sporta komisijas sastāvā: izslēgt no komisijas sastāva Aldi Feltu. 

 

 

Lēmums nosūtāms: A.Feltam  

Lēmums nododams izpildei: Sporta komisijai 

 

 
22. 

Par nolikuma projektu “Bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu 
aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupas nolikums” un 

Bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu 
izpildes izvērtēšanas darba grupas sastāvu 

G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Roderts, G.Abaja 
 

Pamats 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, 73.panta 

pirmās daļas 1.punkts. 
 

Mērķis 

Izveidot darba grupu bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu 
aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanai. 
 

Izvērtējums 

Nepieciešams izveidot darba grupu bērnu personisko un mantisko tiesību un 
interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanai, jo saņemta informācija, ka šo 
uzdevumu izpildē ir trūkumi. Lai veiktu minēto izvērtēšanu ir nepieciešams pieņemt 
darba grupas nolikumu un ievēlēt darba grupas locekļus. 

Ieņemt Bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības 
uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupas locekļa amatu uzrunāti: Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas locekļi Ansis Roderts, Aldons Zumbergs, Andra Grīvāne, 
Una Sila. 

Ieņemt Bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības 
uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupas locekļa amatu piekrituši: Ansis Roderts, 
Aldons Zumbergs, Andra Grīvāne, Una Sila. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska,  
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, A.Roderts, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
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1. Pieņemt iesniegto nolikuma “Bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu 
aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupas nolikums” projektu 
(pievienots pielikumā). 
2. No 2016.gada 1.jūnija Dundagas novada pašvaldības Bērnu personisko un 
mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupā 
ievēlēt: 
1) Ansis Roderts- Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas (SIK) 
priekšsēdētājs 
2) Andra Grīvāne -  SIK komitejas locekle 
3)         Una SIla -  SIK komitejas locekle  
4) Aldons Zumbergs -  SIK komitejas loceklis  
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 

 
23. 

Par darba grupas darba izbeigšanu 
G.Laicāns, A.Roderts, A.Zumbergs, G.Abaja 

Pamats 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, 73.panta pirmās daļas 

1.punkts  

 

Mērķis 

Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada pašvaldības domes lēmumus 

Darba grupas darbs vairs nav nepieciešams 

 

Izvērtējums 

Domes  priekšsēdētāja un pašvaldības izpilddirektors secinājuši, ka darba grupai noteiktie 

uzdevumi vairs nav pildāmi darba grupai, tāpēc darba grupas darbs izbeidzams. 

 

Lēmuma projekts 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada pašvaldības domes 2015.gada 23.jūlija 
lēmumu Nr.135 “Par nolikuma projektu “Dundagas novada domes izveidoto darba 
grupu darbības nolikums””. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada pašvaldības domes 2015.gada 
29.jūnija lēmumu Nr. 125 “Par priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanā”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 2 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila), pret – 5 (A.Roderts, 
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja), atturas –1 (A.Grīvāne) 
 

Lēmuma pieņemšanai nav pietiekams balsu skaits, līdz ar ko lēmuma projekts nav pieņemts. 

 

Sēde slēgta plkst. 15.10. 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
Protokols parakstīts 30.05.2016. 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 

 
Protokols parakstīts 30.05.2016. 


