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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.11. 

2017.gada 22. septembrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta: plkst. 10.03 

Sēdē piedalās 8 deputāti: Madars Burnevics, Aldis Felts, Tamāra Kaudze, Gunārs Kristiņš, 

Māris Napskis, Regīna Rūmniece, Vilnis Skuja, Jānis Mauriņš 

Nepiedalās- Andra Grīvāne - darba dēļ 

Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Gatis Ralle, finansiste Zinta Eizenberga, sab.attiec. 

nod.vad. Inguna Pekmane, Kolkas pagasta pārvaldes vad. Aldis Pinkens, Sociālā dienesta 

vadītāja Dace Upleja, Attīstības un plānošanas nod.vad. Lauris Laicāns, juriskonsults Aigars 

Šturms,  juriste –zemes lietu speciāliste Iveta Bekmane-Avota, galvenā grāma6tvede Ilze 

Pirvite, grāmatvede Ieva Legzdiņa, SIA „Dundagas veselības centrs” valdes locekle Agita 

Vagenmeistere, sekretāre-lietvede Dace Kurpniece 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Pamatojoties uz Dundagas novada vēlēšanu komisijas 18.09.2017. sniegto informāciju, 

Dundagas novada domē deputāta pienākumus uzsāk veikt deputāts Jānis Mauriņš. 

 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi 
2. Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2017. gadā 

3. Par līdzfinansējumu projektam „Celaine – sena un mūsdienīga” 

4. Par Mazirbes internātpamatskolas finansējumu pedagogu atalgojumam 

5. Par budžeta grozījumiem un papildus finansējumu Kolkas pamatskolas 2017.gada 

budžetā 

6. Par finansējumu volejbola komandai „Dundaga”  

7. Par papildu finansējuma piešķiršanu apkures ventiļu nomaiņai pils ielā 14 un dūmeju 

remontam Talsu ielā 7, Dundagā 

8. Par dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) līdzfinansētā 

Ziemeļkurzemes pašvaldību sadarbības projektā “Dabas simtnieks Ziemeļkurzemē” 

9. Par finansējuma piešķiršanu 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta iesnieguma 

sagatavošanai 
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10. Par aizņēmumu valsts kasē EJZF projekta "Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma 

sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti" īstenošanai 

11. Par mācību piederumu nodrošināšanu audzēkņiem no 1,5 līdz 5 gadu vecumam 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē „Kurzemīte” 

12. Par budžeta grozījumiem 

13. Par Kolkas sporta zāli 

14. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 2.redakciju 

15. Par apbūves tiesībām 

16. Par līguma slēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” 
17. Par dzīvokļa īres tiesību līguma pārslēgšanu 
18. Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā 

19. Par izmaiņām Interešu izglītības programmas izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisijas sastāvā 

20. Par darbības stratēģiju SIA ”Dundagas veselības centrs” 

21. Par Attīstības un plānošanas komitejas sastāvu 

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silmalas” 

23. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

24. Par finansējumu Mazirbes internātpamatskolas struktūrvienības Bērnu sociālās 

aprūpes centrs darbības nodrošināšanai 

 

 

1. 

Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi 
 

Izpilddirektors Gatis Ralle informē par aktualitātēm: 

1) Par veikto mācību iestāžu apsekošanu ar mērķi novērtēt gatavību jaunajam mācību 

gadam 

2) Par apstiprinātajiem projektiem un par pabeigtajiem projektiem; 

3) Par nepieciešamību risināt Sociālā dienesta izvietošanas problēmu. 

 

 

2. 

Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2017.gadā 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts 

Pamats 

1. 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. 

2. Dundagas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu Nr.108 „Par finansējuma 

piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2017.gadā”. 

3. Dundagas novada domes 28.07.2017. sēdes lēmums Nr.145 „Par finansējuma 

piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2017.gadā”. 

 

Mērķis 

Finansējuma piešķiršana projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 

2017.gadā. 

 

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). 
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Ar Dundagas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu Nr.108 „Par finansējuma 

piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2017.gadā” piešķīra finansējumu 1447,00 EUR 

apjomā divām biedrībām un nolēma izsludināt vietējo iniciatīvas projektu pieteikumu 

iesniegšanu uz šim mērķim plānoto līdzekļu atlikumu (3553,00 EUR). 

Ar Dundagas novada domes 28.07.2017. sēdes lēmums Nr.145 „Par finansējuma 

piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2017.gadā” piešķīra finansējumu 977,68 EUR 

apjomā vienai biedrībai un nolēma izsludināt vietējo iniciatīvas projektu pieteikumu 

iesniegšanu uz šim mērķim plānoto līdzekļu atlikumu (2575,32 EUR). 

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 22.08.2017. ir izvērtējusi projektu pieteikumus un 

pieņēmusi lēmumu par atbalstāmajiem projektiem. 

 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. 2017.gadā projektu konkursā „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” piešķirt finansējumu 

šādu projektu īstenošanai: 

1.1. Drošai piezemēšanās vietas nodrošināšana Dundagas Mazās skolas sporta zālē – EUR 

880,00 (biedrība „Jauniešu klubs Dundaga”). Projekta realizēšanu veikt ar Dundagas 

vidusskolas starpniecību, atvēlot finansējumu no 2017. gadā vietējo iniciatīvu 

projektiem paredzētā budžeta; 

1.2. Kolkas evaņģēliski luteriskās baznīcas grīdas celiņa nomaiņa – EUR  260,00 (Kolkas 

evaņģēliski luteriskā draudze). 

 

Lēmums nosūtāms: projektu iesniedzējiem. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

3. 

Par līdzfinansējumu projektam „Celaine – sena un mūsdienīga” 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts 

Pamats 

1. Biedrības „Dundangas Sendienas” 16.08.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 16.08.2017. ar Nr. DD-3-26.2/17/452). 

2. Dundagas novada pašvaldības 2011. Gada 22. Decembra saistošie noteikumi Nr. 25 „Par 

Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”. 

 

Mērķis 

Piešķirt līdzfinansējumu projekta realizēšanai. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi biedrības „Dundangas 

Sendienas” ar reģistrācijas Nr.: 40008194132 (turpmāk – biedrība) 16.08.2017. iesniegumu 

(reģistrēts pašvaldībā 16.08.2017. ar Nr. DD-3-26.2/17/452), kurā tiek lūgts piešķirt 

līdzfinansējumu EUR 125,53 apmērā, projekta „Celaine – sena un mūsdienīga” (turpmāk – 

projekts) realizācijai. 
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Projekts ir iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu 

iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

apakšpasākuma 19.2. „Darbība īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un apstiprināts Lauku 

atbalsta dienestā 2017.gada 4.augustā. 

Projekta mērķis ir aktivizēt vietējos seniorus apgūt seno amatu prasmi – etnogrāfisko 

jostu celaiņu aušanu (10 cilvēki noauduši 5 paraugus 20 cm garumā, platums 5 cm), darināt 

mūsdienīgas etno jostas, izmantojot seno jostu darināšanas tehnikas, vienlaikus improvizējot 

ar to rakstiem, kompozīciju, krāsām un formu un izgatavot jostas jauniešu deju kolektīvam 

„Dundaga” (8 gabali, 3,2 m garas jostas). 

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 1255,44, no kurām publiskais finansējums EUR 

1129,9 un līdzfinansējums EUR 125,53. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2011. Gada 22. Decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 

(turpmāk – saistošie noteikumi Nr.25): 

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

reliģiskajām organizācijām un to iestādēm, lai veicinātu to aktivitāti projektu 

realizēšanai.  

Biedrība 10.05.2012. ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. 

3.
2
 1. Par pirmo (36 mēnešu periodā) projektu līdzfinansējums tiek sniegts līdz 3000 euro 

apmēram, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā 

finansējuma 

Pašvaldība 36 mēnešu periodā nav piešķīrusi līdzfinansējumu biedrībai. 

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

apjomu līdzfinansējuma sniegšanai noteiktā laika periodā. 

Saistošajos noteikumos Nr.25 noteiktā līdzfinansējuma nodrošināšanai 2017.gadā 

pašvaldības budžetā ir paredzēti EUR 7000,00 no kuriem ir pieejama nepieciešamā summa 

projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

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

kritērijiem:  

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

privātpersonai piederošu publiski, brīvi un bez maksas apmeklējamu nekustamo īpašumu 

(piemēram, pamatlīdzekļu iegāde sabiedriskās darbības nodrošināšanai, nodrošina novada 

iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu pasākumu un aktivitāšu realizēšanā). 

Projekts atbilst visiem kritērijiem. 

Projekts atbilst Dundagas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam vidēja 

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

mantojumu”, rīcības virziena RV-K-1 „Kultūras mantojuma saglabāšana”, rīcībai K-3 

„Atbalstīt amatnieku un tautas mākslas tradīciju uzturētāju aktivitātes novadā”. 

9. Līdzfinansējuma pretendents pašvaldībā iesniedz saistošo noteikumu pielikumā 

noteikto iesniegumu ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu pasākuma ieviešanas projekta 

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

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

projekta mērķis, projekta nepieciešamības pamatojums, projekta aktivitātes, projekta 

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

ilgtspējas raksturojums, projekta realizēšanas personāla pienākumu apraksts, projekta 

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

apmērs un procentuālais sadalījums no katra finansējuma avota. 

Biedrība pašvaldībā ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu projekta 

realizēšanai un projektu, kas ietver visu nepieciešamo informāciju. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Piešķirt biedrībai „Dundangas Sendienas” (reģ.Nr. 40008194132) līdzfinansējumu EUR 

125,53 apmērā projekta „Celaine – sena un mūsdienīga” realizācijai. Līdzfinansējumu EUR 

125,53 apmērā piešķirt no pašvaldības budžeta. 

 

Lēmums nosūtāms: biedrībai „Dundangas Sendienas” personīgi pašvaldībā. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

4. 

Par Mazirbes internātpamatskolas finansējumu pedagogu atalgojumam 

Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts 

Pamats 

2016.15.07. MK not.Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2016.15.07. MK not. Nr. 

477 „Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās 

izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 

 

Mērķis 

Nodrošināt speciālās pamatizglītības bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un 

profesionālās pamatizglītības „Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Mājturība” programmu 

īstenošanu 

 

Izvērtējums 

Ar 2016.gada 1.septembri stājās spēkā iepriekš minētie MK noteikumi Nr. 445 un 477, pēc 

kuriem IZM aprēķina un sadala pašvaldībām valsts budžeta mērķdotācijas , kas paredzēta 

speciālajām skolām un pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām, ievērojot: 

8.1.izglītojamo skaitu speciālās izglītības iestādes īstenotajās programmās attiecīgā gada 

1.septembrī ; 

8.2.izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo likmju skaitu vienam izglītojamam; 

8.3.zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi. 

 

Likmju skaits vienam izglītojamam šo noteikumu 2.pielikuma 1.tabulā Mazirbes 

internātpamatskolā īstenotajās izglītības programmās ir noteikts 0.16 un 0.15. 

Uz Mazirbes internātpamatskolā esošo izglītojamo skaitu valsts aprēķina 2.82 likmes. 

Minimālais nepieciešamais likmju skaits izglītības programmu īstenošanai ir 4.76 likmes. 

(izgl.pr.mācību plāna īstenošanu skat.pielikumā) 

 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Piešķirt papildus finansējumu 2017.gada septembrim-decembrim: 6883.52 euro (ar VSAOI) 

(mēnesī 1422.22 (+VSAOI 298.66) euro) Mazirbes internātpamatskolas pedagogu darba 

samaksai izglītības programmu īstenošanai. 

 
Lēmums nododams izpildei: CA finansistam 
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5. 

Par budžeta grozījumiem un papildus finansējumu 

Kolkas pamatskolas 2017.gada budžetā 

Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts 

Pamats 

2016.15.07. MK noteikumi Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 05.07.2016. MK 

noteikumi Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

Mērķis 

Nodrošināt izglītības programmu īstenošanu  

 
Izvērtējums 

2017.gada 1.septembrī Kolkas pamatskolā salīdzinot ar iepriekšējā mācību gada 

noslēgumu pieaudzis pirmsskolas izglītojamo skaits par 5 izglītojamiem, bet samazinājies ir 

izglītojamo skaits pamatizglītības programmā par 12, tai skaitā izglītojamie ar speciālajām 

vajadzībām par 3 izglītojamiem. 

 
Līdz 5 

gadiem 

5 līdz 6 

gadi 
Skolēni 

Tai skaitā, ar 

speciālām 

vajadzībām 

skolēni 

Izglītojamo 

skaits kopā 

31.05.2017. 10 14 42 5 66 

01.09.2017. 16 13 30 2 59 

 +6 -1 -12 -3 -7 

05.07.2016. MK noteikumi Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs” nosaka mērķdotācijas sadali atbilstoši izglītojamo skaitam īstenojamās 

programmās. 

Pamatojoties uz minēto noteikumu 21.punktu, atšķirībā no 2016.gada 1.septembra 

Kolkas pamatskola mērķdotācijā nesaņem 25% papildus 6ilskalna6u 1.-6.klasēm, jo nav 

reorganizēta. Samazinājies finansējums programmai izglītojamiem ar speciālajām 

vajadzībām, jo samazinājies izglītojamo skaits šajās programmās. 

Prognozējot valsts mērķdotāciju Kolkas pamatskolas 30 izglītojamiem 1 mēnesim 

struktūrā 0022 paredzēti 2586,38€, ar VSAOi 3196,50€. Izglītības procesa nodrošināšanai 

nepieciešams tarifikācijā 4212,54€, ar VSAOi 5206,27. Nepietiek 1625,08€, ar VSAOi 

2009,77€ mēnesī. 

Lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu 2017./2018.mācību gadā, ir 

nepieciešams papildus finansējums. Daļu finansējuma iespējams iegūt no ietaupītajiem 

2017.gada budžetā Kolkas pamatskolai piešķirtajiem līdzekļiem, kā arī veicot optimizāciju 

personāla nodrošinājumā.  

Kolkas pamatskolas budžetā 2017.gadam veicami sekojoši grozījumi: 

Struktūra 

Kods Nosaukums 

Esošais 

finan-

sējums € 

Plānota

is 

finan-

sējums 

€ 

Izmaiņas 

€ 

Piezīmes 

011 Kolkas 

pamatskola 

tehniskais 

1100 Laboranti 

(ar VSAOi)  

310,95 

 

77,86 - 234 Uz 0022 Pedagogu 

pašvaldības 

finansējums mēnesī 
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personāls 189,34€ un 

VSAOi44,66 

 2233 Izdevumi par 

transporta 

pakalpojumiem 

1260,00 100,00 - 860 Uz 0022 Pedagogu 

pašvaldības 

finansējums 

695,85€ unVSAOi 

164,15€ 

 2370 Mācību līdzekļi 

un materiāli 

1740,00 1240,0

0 

- 500 Uz 0022 Pedagogu 

pašvaldības 

finansējums 404,56€ un 

VSAOi 95,44€ 

 5232 Saimniecības 

pamatlīdzekļi 

300,00 0 - 300 Uz 0022 Pedagogu 

pašvaldības 

finansējums 242,74€ un 

VSAOi 57,26€ 

0022 

Pašvaldības 

pedagogu 

finansējums 

1100 Atalgojums (ar 

VSAOi): 

Direktore  

1324,88 1159,2

7 

- 165,61 No 40 stundām uz 35 

stundām nedēļā 

  Direktora vietn. 

izgl. Jomā 

230,47 133,48 - 96,99   Uz 6 stundām nedēļā 

  Sociālais 

pedagogs 

113,46 0 - 113,46  

  Pedagoga  palīgs 13,45 0 - 13,45  

  Pūtēju orķestra 

vadītājs 

148,75 84,66 -64,09  3 stundas saglabātas 

interešu izglītībai  

  Zaļās komitejas 

vadītājs 

56,31 0 -56,31 No projekta 

  Pedagoga palīgs 84,04 0 - 84,04 No projekta 

0042 

Pašvaldības 

pedagogu 

finansējums 

PII 

 Piemaksa par 

struktūrvienības 

vadītāja 

pienākumu izpildi  

229,88 131,01 - 98,87  Uz 0022 Pedagogu 

pašvaldības 

finansējums 80€ un 

VSAOi 18,87€ 

Kopā 1 mēnesī pedagogu darba algām ar VSAOi grozīti 1341,82

€ 

 

Vēl papildus nepieciešami 667,95€ mēnesī, četros mēnešos 2671,80€ (ar VSAOi). 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Veikt nepieciešamos budžeta grozījumus Kolkas pamatskolas 2017.gada budžetā. 

2. Piešķirt papildus finansējumu 2671,80€ (ar VSAOi) Kolkas pamatskolas pedagogu 

darba samaksas nodrošināšanai 2017.gadā. 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pamatskola, CA finansiste 
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6. 

Par finansējumu volejbola komandai „Dundaga” 

Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts, T.Kaudze, M.Burnevics, V.Skuja 

Pamats 

2017. gada 13. septembra iesniegums no komandas dalībniekiem. 

Dundagas novada domes  2015. gada 29. janvāra lēmums Nr. 20 „Par nedzīvojamo telpu 

nomu”. 

 

Mērķis 

Atbalstīt Dundagas novada volejbola komandas „Dundaga”” darbību. 

 

Izvērtējums 

Volejbola komandas „Dundaga” 12 dalībnieki iesnieguši pašvaldībā iesniegumu, kurā 

izklāsta, ka iecerējuši atjaunot Dundagas volejbola komandu ar mērķi piedalīties Latvijas 

mēroga oficiālās volejbola sacensībās: čempionātā, kausa izcīņā un olimpiādē. Papildus šī 

darbība sacensībās sekmēs Dundagas volejbola skolas, novada atpazīstamību, konkurētspēju, 

jauniešu interesi par šo tradicionālo sporta veidu. Dalība Latvijas čempionātā un kausa izcīņā 

saistīta ar izdevumiem: dalības maksa, tiesnešu darba apmaksa, transports, tērpi, LVF biedru 

nauda, spēlētāju licences. Lai nodrošinātu komandas pieteikumu, volejbolas komandas 

pārstāvji lūdz piešķirt 2017. gada pašvaldības budžetā finansējumu EUR 1500,00 apmērā, 

paredzot apmaksu atbilstoši pašvaldībai piestādītam rēķinam. Lai nodrošinātu komandas 

sagatavošanu, dalībnieki lūdz rezervēt bezmaksas iespēju 2 stundu treniņiem Dundagas 

vidusskolas zālē otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 19.00 un bezmaksas autobusu 

nokļūšanai uz sezonas izbraukuma spēlēm. Komandā spēlēs tikai Dundagas volejbola 

audzēkņi. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes  2015. gada 29. janvāra lēmumu Nr. 20 apstiprināto 

iekšējo noteikumu „Par nedzīvojamo telpu nomu” 3.6. punktu, kurš paredz, ka pašvaldības 

nomas objektu nodod lietošanā Dundagas novada pašvaldības kolektīviem un komandām, kas 

saskaņā ar pašvaldības uzdevumu pārstāv pašvaldību skatēs, koncertos, sacensībās un 

tamlīdzīgos pasākumos, volejbola komandas „Dundaga” var pretendēt uz bezmaksas zāles 

nomu Dundagas vidusskolā. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš), pret- 2 (T.Kaudze, V.Skuja), atturas – nav 

NOLEMJ: 

Piešķirt volejbola komandai „Dundaga”” EUR 1500,00, lai nodrošinātu komandas 

pieteikumu Latvijas mēroga oficiālās volejbola sacensībās. Līdzekļus paredzēt 2017. gada 

sporta pasākumu budžetā. 

 

Lēmuma projekts nododams izpildei: finansiste, grāmatvedība 

 

 

 

7. 

Par papildu finansējuma piešķiršanu apkures ventiļu nomaiņai pils ielā 14 un dūmeju 

remontam Talsu ielā 7, Dundagā 

Ziņo A.Kojro; A.Felts 

Pamats 

Pašvaldības saistošie noteikumi par 2017.gada budžetu. 

 

Mērķis 

Nodrošināt  drošu apkures sistēmas darbību un ugunsdrošības prasības. 
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Izvērtējums 

Pils katlumājā Pils ielā 14 bija ierīkoti vecā tipa apkures sistēmas noslēgventiļi, kuri ir 

nolietojušies un nespēj noslēgt ūdens plūsmu atsevišķos Pils nodalījumos, tādēļ radot 

apgrūtinātas situācijas avārijas vai bojājumu gadījumos un mainot siltā ūdens sagatavošanas 

boileri uzstādīti jauni lodveida ventiļi Naval DN 80 4 gb. Par EUR 657.03 

PII ”Kurzemīte” katlumājā Talsu ielā 7 bija izrūsējušas skursteņa dūmejas katlam AK-

500 un labot tās nebija iespējams, tāpēc ir uzstādītas jaunas dūmejas ar tīrīšanas lūkām par 

EUR 635.25 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu EUR 657.03 lodveida ventiļu ierīkošanai Pils ielā 14 un EUR 635.25 

dūmeju ierīkošanai Talsu ielā 7. Līdzekļus ņemt no apkures jautājumu risināšanai 

paredzētiem līdzekļiem. 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam-Andrim Kojro 

 

 

8.  

Par dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) līdzfinansētā 

Ziemeļkurzemes pašvaldību sadarbības projektā “Dabas simtnieks Ziemeļkurzemē” 

Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants. 

 
Mērķis 

Nodrošināt novada ievērojamāko dabas objektu sakoptību, informatīvu aprīkojumu, 

atpazīstamību, kā arī mārketinga aktivitātes.  

 

Izvērtējums 

LVAFA izsludinājusi konkursu aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un 

izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. 

Iesniegšanai šim konkursam tiek gatavots Ziemeļkurzemes pašvaldību (Talsu, Ventspils, 

Dundagas, Rojas, Kandavas, Mērsraga) sadarbības projekta pieteikums “Dabas simtnieks 

Ziemeļkurzemē”. Šajā projektā plānoti dažādi katra novada dabas objektu sakopšanas un 

informatīvā nodrošinājuma darbi un mārketinga aktivitātes. 

Dundagas novadā paredzēts: 

1. Nodrošināt ar nelieliem informatīviem stendiem vai plāksnēm un/vai nokļūšanas 

shēmām: Mazirbes mērakmeņus, Zeltapses dižakmeni, skulptūru “Krokodils”, Naudas 

ozolu, Šlīteres avotiņu 

2.   Nodrošināt ar brūnajām ceļazīmēm (Nr. 706.): Valpenes piramīdu pie fermas 

krustojuma un Zilo kalnu krauju vietās, kur to šķērso galvenie ceļi (LV un LĪB val.) 

2. Arborista pakalpojumi Dundagas centra parka/9ilskalna/alejas koku kopšanai 

3. Sarīkot kājnieku takas izveides un labiekārtošanas talku gar Dundagas dīķi posmā no 

Saliņas (pilskalna) līdz Dundagas pilskalnam. 

4. Piedalīties ar līdzfinansējumu kopīgas kartes izdošanā, tai skaitā dizainera 

pakalpojumu segšanā 

 

Kopējās projekta izmaksas Dundagas novada pašvaldības objektiem ir EUR 4205.80, t.sk. 

pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā: EUR 420.58.  
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Piedalīties LVAFA līdzfinansētā projektā “Dabas simtnieks Ziemeļkurzemē” 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam Laurim 

Laicānam. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļa. 

 

 

9. 

Par finansējuma piešķiršanu 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta iesnieguma 

sagatavošanai 

Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta 2., 5.punkts. 

2. Ministru kabineta 20.12.2016. rīkojums Nr.779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar 

to saistītos pakalpojumus" projektu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu” 

3. 24.05.2016. MK noteikumi Nr. 322 “darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas 

efektivitāte" 5.5.1. specifisko atbalsta mērķi "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 

kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas 

noteikumi. 

4. 25.05.17. Dundagas novada domes lēmums Nr.109 “Par dalību 5.5.1. specifiskā 

atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases konkursā un sadarbības līguma 

parakstīšanu”. 

5. 28.07.2016. Dundagas novada domes lēmums Nr. 158 “Par dalību 5.5.1. specifiskā 

atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlases konkursā”. 

 

Mērķis 

Saglabāt un attīstīt novada kultūras mantojumu un ar to saistītos pakalpojumus 

 

Izvērtējums 

 Specifiskā atbalsta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības 

programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un 

piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot 

investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu 

sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Projekta 

ietvaros plānotās darbības – Lībiešu un tūrisma centra izveide Kolkā (“Pastnieki”, Kolka, 

Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275) un Dundagas pils rekonstrukcija un pielāgošana 

amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai (Pils iela 14, Dundaga, Dundagas 

pagasts, Dundagas novads, LV-3270). Projekta ideju iesniegšanas termiņš bija 2016.gada 

1.septembris. 

28.07.2016.gadā Dundagas novada dome lēma piedalīties 5.5.1. specifikā atbalsta mērķa 

projektu ideju priekšatlases konkursā ar divām aktivitātēm  - Lībiešu un tūrisma centra izveide 

Kolkā un Dundagas pils rekonstrukcija un pielāgošana amata prasmju popularizēšanai un 

ekspozīciju izvietošanai, nosakot kopējo abu aktivitāšu finansējuma apjomu līdz 588 235,30 

EUR, no kurām Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums plānots Eur 500 000,00.  

25.05.2017. Dundagas novada dome lēmusi piedalīties 5.5.1. specifikā atbalsta mērķa 

projektu iesniegumu atlases konkursā kā projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas 
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mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” partnerim ar kopējo 

budžetu līdz 588 236,00 Eur. 

Lai izplānotu aktivitātēm paredzētā finansējuma izlietojumu, Dundagas pils rekonstrukcijai 

bija nepieciešams izstrādāt Tehniski ekonomisko pamatojumu. Dati tika iesniegti Projekta 

pieteikuma sagatavotājam - vadošajam projekta partnerim “Ventspils Muzejam” Projekta 

pieteikuma sagatavošanai. Projekta pieteikums iesniegts izvērtēšanai Centrālajā finanšu 

izlietojuma aģentūrā (CFLA) 2017.gada 19.jūlijā. Tehniski ekonomiskā pamatojums 

sagatavošanas izmaksas sastāda 3000 Eur, tai skaitā PVN.  Projekta pieteikuma sagatavošanai 

tika izmantots ārpakalpojums no SIA “Konsorts” par kopējo summu EUR 13 000. Dundagas 

novada pašvaldības projekta finanšu apjoms ir 11%,  līdz ar to projekta pieteikuma 

sagatavošanai nepieciešamais finansējums  EUR 1730,30. Kopējās projekta iesnieguma 

sagatavošanas izmaksas Dundagas novada pašvaldībai sastāda Eur 4730,30. 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu Eur 4730,30 apmērā 5.5.1. specifikā atbalsta mērķa projektu iesnieguma 

sagatavošanai. Finansējumu no ietaupītajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem  iekļaut Kultūras 

pils budžetā. 

 

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils 

 

 

10. 

Par aizņēmumu valsts kasē EJZF projekta „Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma 

sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti” īstenošanai 

Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece 

Pamats 

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ( turpmāk 

Dienests) lēmums par projekta iesnieguma Nr. 16-08-FL04-F043.0203-000001 

apstiprināšanu; 

1. MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.” 

 

Mērķis 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansēta projekta „ Kolkas lībiskā un 

zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti” īstenošana. 

 

Izvērtējums 

Dienests ir pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma „ Kolkas lībiskā un zemūdens 

mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti” apstiprināšanu. Projekta 

attiecināmās izmaksas ir EUR 399999,99. Projekta īstenošanas gadījumā pašvaldībai, kā 

atbalsta saņēmējam, būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 359999,98 apmērā. 

Atbalsta saņēmējs ir saņēmis priekšapmaksas maksājumu EUR 72000,00, kas ir 20 procentu 

apmērā no publiskā finansējuma apmēra. 

Projekta ietvaros tika noslēgti četri līgumi – par “Lībiešu saieta nama” būvprojekta izstrādi, 

iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2017/1, līguma summa EUR 26 127,53; par “Lībiešu saieta 

nama” būvprojekta autoruzraudzību, iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2017/1, līguma 

summa EUR 5808,00; ēkas “Pastnieki” un palīgēkas pārbūvi, teritorijas labiekārtošanu Kolkā 

Kolkas pagastā Dundagas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2017/5, līguma summa 

EUR 407549,16; un būvuzraudzību saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem, līguma summa EUR 

10164,00. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu un neattiecināmo izmaksu 89 648,71 EUR 
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apmērā segšanu, nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Projekts jāīsteno līdz 2018. 

Gada 21. novembrim.  

 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 377649,00 apmērā Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts 

kases noteikto gada procentu likmi EJZF projekta „Kolkas lībiskā un zemūdens 

mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti” īstenošanai un projekta 

neattiecināmo izmaksu segšanai. Aizņēmuma izņemšanas termiņš 2018. Gada oktobris. 

Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2018. Gadu. Aizņēmuma atmaksu garantēt 

no Dundagas novada pašvaldības budžeta. 

 

Lēmums nododams izpildei: CA finansiste 

 

 

11. 

Par mācību piederumu nodrošināšanu audzēkņiem no 1,5 līdz 5 gadu vecumam 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē „Kurzemīte” 

Ziņo G.Ralle; A.Felts 

Pamats 

Izglītības likuma 1.pants, 12 apakšpunkts, 12 .panta 1.apakšpunkts, 23.panta 23.apakšpunkts. 

 

Mērķis 

Pirmsskolas izglītības satura (rotaļnodarbības) īstenošanai un nodrošināšanai. 

 

Izvērtējums 

Uzsākot jauno mācību gadu, nepieciešami kancelejas piederumi pirmsskolas izglītības satura 

(rotaļnodarbību) īstenošanai bērniem no 1,5 līdz 5 gadu vecumam. Izglītības likuma  1.panta 

12.punkta k) apakšpunktā individuālie mācību piederumi noteikti: “individuālie mācību 

piederumi - izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā 

mācību līdzekļi, vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi”. Līdz 

šim ar šiem piederumiem (pamatkomplektu) bērnus nodrošināja vecāki, bet bērnu tiesībasargs 

iebilst pret to likumību un uzskata, ka pieprasīt vecākiem nodrošināt izglītojamos ar 

kancelejas piederumiem, kas nepieciešami pirmsskolas izglītības programmas apguvei, ir 

pretrunā Izglītības likumam. Plānojot 2017.gada budžetu , šis iebildums vēl nebija zināms, 

tādēļ mācību līdzekļi no pašvaldības finansējuma netika ieplānoti pietiekoši. 

Pielikumā pievienota tāme ar nepieciešamo mācību līdzekļu izmaksām šī gada atlikušiem 

četriem mēnešiem, kas sastāda 718,- eiro. 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Piešķirt nepieciešamos papildus līdzekļus 718,- eiro, lai nodrošinātu izglītojamiem 

pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem. 

 
Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte” vadītāja I.Onzule 
 

 

 

 

 



13 

 

12. 

Par budžeta grozījumiem 

Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts 

Pamats: 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 
 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada 

pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumiem”. 
 

Izvērtējums: 

Dundagas novada 22.09.2017. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada 

pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumiem tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru 

kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta 

ieņēmumu EUR 4 161 240, izdevumu EUR 4 413 027 un finansēšanas plānu EUR 264 790 

apmērā, speciālā budžeta ieņēmumu EUR 136 073, izdevumu EUR 141 780 un finansēšanas 

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

3 401apmērā.  

Budžeta ieņēmumu daļa palielināta par ieņēmumiem no kancelejas nodevām par EUR 56, par 

naudas sodiem EUR 210; par ieņēmumiem no zemes īpašuma pārdošanas EUR 6397 un 

kopējie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (zemes noma) samazināti par EUR 23 907. 

Budžeta grozījumu rezultātā ieņēmumu daļa samazinājusies par EUR 17 244. Pamatojoties uz 

Dundagas novada domes lēmumiem un iepirkumu rezultātā ietaupītiem līdzekļiem, izdevumu 

daļā veikti grozījumi un budžeta izdevumi samazināti kopsummā par EUR 41 248 (skatīt 

zemāk esošās tabulas): 

\Budžeta veids\ Pamatbudžets 

\\ KOPSAVILKUMS 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2017. 

gadam 

Grozījumi 

(+/-) 

Precizētais 

2017. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   4178484,00 -17244,00 4161240,00 

1 2 3 4 5 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) 

NODEVAS UN KANCELEJAS 

NODEVAS 9.0.0.0. 7260,00 56,00 7316,00 

NAUDAS SODI UN 

SANKCIJAS 10.0.0.0. 1535,00 210,00 1745,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU 

IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 360,00 6397,00 6757,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju 

īpašuma pārdošanas   13.1.0.0. 9187,00 -6637,00 2550,00 

  Ieņēmumi no zemes, meža 

īpašuma pārdošanas   13.2.0.0. 50180,00 8621,00 58801,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no 

valsts budžeta   18.6.0.0. 1612647,00 -1940,00 1610707,00 

  Ieņēmumi no budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 193887,00 -23951,00 169936,00 
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II IZDEVUMI - kopā   4454275,00 -41248,00 4413027,00 

1 2 3 4 5 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Vispārējie valdības dienesti 01.000 572227,00 -18930,00 553297,00 

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 73708,00 0,00 73708,00 

Ekonomiskā darbība 04.000 140419,00 -132,00 140287,00 

Vides aizsardzība 05.000 672930,00 -12566,00 660364,00 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 06.000 193546,00 -9113,00 184433,00 

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 803486,00 -434,00 803052,00 

Izglītība 09.000 1728198,00 7634,00 1735832,00 

Sociālā aizsardzība 10.000 269761,00 -7707,00 262054,00 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

Atlīdzība 1000 2470303,00 -18502,00 2451801,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1242460,00 28130,00 1270590,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 58082,00 600,00 58682,00 

Procentu izdevumi 4000 1722,00 -500,00 1222,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 373093,00 -47587,00 325506,00 

Sociālie pabalsti 6000 210960,00 -5,00 210955,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti 

naudā   6200 85124,00 -82,00 85042,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie 

maksājumi iedzīvotājiem natūrā 

un kompensācijas   6400 125836,00 77,00 125913,00 

  Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti   7200 97655,00 -3384,00 94271,00 

     III Ieņēmumu pārsniegums (+) 

deficīts (-) (I-II)   -275791,00 24004,00 -251787,00 

     IV FINANSĒŠANA - kopā   285205,00 -20415,00 264790,00 

1 2 3 4 5 

Naudas līdzekļi un noguldījumi 

(atlikuma izmaiņas) F20010000 329562,00 0,00 329562,00 

Aizņēmumi F40020000 -44357,00 0,00 -44357,00 

  Saņemtie aizņēmumi 

  

F40020010 62160,00 0,00 62160,00 

  Saņemto aizņēmumu atmaksa 

  

F40020020 106517,00 0,00 106517,00 

Akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitālā F50010000 0,00 -20415,00 -20415,00 
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Paskaidrojuma raksts 2017. gada plānotajām izdevumu tāmēm 

 

EUR  EUR Pamatojums 

-41248,00 Izdevumi, kopā 

-1894,00                                Kolkas pamatskola tehn.personāls 001 

2996,00                                 Kolkas pamatsk.pedag.pašvaldības finansējums 0022 

-99,00                                 PII Rūķītis, pedag.pašvaldības finansējums 0042 

970,00                                 Mazirbes internātsk. tehn.no pašvaldības 0052 

2719,00                                 Mazirbes internātpamatsk. pedag.no pašvaldības 0062 

296,00                                 PII Kurzemīte, tehniskais personāls 011 

1500,00                                 Sporta pasākumi 013 

  1500,00 Finansējums volejbola komandai Dundaga, lēmums 09.2017. 

-17000,00                                 Kolkas saimniec.darbi 014 

  -17000,00 Precizētas būvniecības un būvuzraudzības izmaksas pēc iepirkuma 

-350,00                                Vēlēšanu nodrošināšana 015 

-7707,00   Pansija Jaundundaga 023 

  -6236,00 Pansijas vadītāja 

  -1471,00 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

2645,00                              Dundagas vidusskola (tehniskie darbinieki) 031 

  2645,00 

Finansējums Dundagas vidusskolas skatuves rekonstrukcijas papildus 

darbiem saskaņā Domes 28.07.2017. g. lēmumu Nr. 144 

-14391,00   Ielu apsaimniekošana 074 

  9048,00 Gājēju pāreja Brīvības ielā no koda 5250, zīmju uzstādīšana 

  -15439,00 

Ietaupījums no ielu apgaismojuma ierīkošanas uz SIA Dundagas 

veselības centrs pamatkapitāla palielināšanu saskaņā ar Domes 

30.06.2017. lēmunu Nr. 139 EUR 13915, zīmju uzstādīšana kodā 

5213 EUR 1048, atlikums EUR 476 

  -8000,00 Gājēju pāreja Brīvības ielā, grozījums uz kodu 5213 

-15580,00   Novada domes administrācija 110 

  -3000,00 Deputātu mēnešalga 

  -6912,00 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga), izpilddirektora vietnieks 

  500,00 Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana 

  -1818,00 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

  1000,00 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

  70,00 

Dundagas novada domes lēmums Nr.117 25.05.2017 par dalību 

festivālā EUR133 dienas nauda, EUR1400.00 ceļa izdevumi 

  500,00 

Dundagas novada domes lēmums Nr.117 25.05.2017 par dalību 

festivālā EUR133 dienas nauda, EUR1400.00 ceļa izdevumi 

  500,00 

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 

  -5775,00 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 

  500,00 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 

  -240,00 Apdrošināšanas izdevumi 

  15,00 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

  270,00 

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu 

izpildītājiem 

  -275,00 Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 
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nodrošināšanai 

  950,00 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 

  -2081,00 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 

  216,00 

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, 

bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem 

157,00   Transportlīdzekļi (novada domes) 126 

  157,00 Degviela no pensionāru transporta izdevumiem saskaņā ar aktu 

-3000,00   Sociālie pakalpojumi (dotācijas sabiedriskām) 141 

  3000,00 

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem, 

projektu līdzfinansējuma fonds 

-1533,00   Kubalu skola - muzejs 330 

-5574,00   Sabiedrisko attiecību nodaļa 340 

  -4510,00 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga), avīzes redaktors 

  -1064,00 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

4731,00   Pils 361 

  3000,00 

Pils ēkas telpu grupu tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde 

projekta SAM 5.5..1 

  1731,00 Projekta pieteikuma sagatavotāja apmaksai 1730,30 EUR 

-157,00   Pensionāru un invalīdu apvienības 367 

  -157,00 

Uz transporta budžetu Kolkas pensionāri izmantojuši transporta 

pakalpojumus, akts 29.07.un 05.08.2017. 

122,00   Pr.-ERASMUS+ NR.2015-1-DE01-KA219-013734.4. 403 

  122,00 Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi 

1,00 

  Pr.- Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšana Dundagā Nr.16-08-AL17-

A019.2201-000002 405 

477,00 

  Pr.-Aktīvās atpūtas vietas Stacijas dārzs ierīkošana Dundagā. Nr.16-08-

AL17-A019.2201-000003 406 

  477,00 

Labiekārtojuma elements saskaņā ar Domes lēmumu Nr. 143 no 

28.07.2017. 

4492,00 

  Pr.-Development and promotion of small ethno-cultural regions as tourism 

destinations - UNESCO-tourism Nr.Est-Lat15 412 

1,00   Attīstības un plānošanas nodaļa 730 

-289,00   Būvvalde 731 

14333,00   Pārējā vides aizsardzība, apzaļumošana 733 

  6100,00 Saimniecības pārzinis 

  1440,00 Saimniecības pārziņa darba dev. soc. nod. 

  1500,00 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

  74,00 

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanai 

  2400,00 Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 

  116,00 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 

  25,00 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 

  5190,00 PVD maksājumi, kritušās mežacūkas 

  880,00 

Drošības zonas ierīkošana Talsu ielā 7, lēmums Nr. 184 no 

25.08.2017. 

  -5000,00 Uz atlikumu, tilta projektēšana uz Kalndārzu atlikta 
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  22,00 

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai 

  925,00 Kurināmā degviela ēkai Upes ielā 4 

  18,00 Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 

  -7133,00 

Skursteņa oderēšanai Saules ielā 8, 25.05. 2017. gada lēmums Nr. 

106, EUR 9680,  faktiski 2546,77 

  40,00 Boilers pils ielā 14 faktiski  EUR 3628,78, plāns EUR 3589 

  4582,00 

Apkures katls Pils ielā 6 faktiski 7002, plāns 2420, saskaņā ar 25.05. 

2017. gada lēmums Nr. 106 EUR 7000 

  1293,00 

Piešķirt finansējumu EUR 657.03 lodveida ventiļu ierīkošanai Pils 

ielā 14 un EUR 635.25 dūmeju ierīkošanai Talsu ielā 7 

  1861,00 

Mīkstā gumijas seguma ierīkošana, Dundagas novada domes lēmums 

Nr. 142. no 28.07.2017. 

-9114,00   Nekustamā īpašuma nodaļa 736 

  -8854,00 Saimniecības pārziņa alga uz saimniecisko dienestu 

  -530,00 

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu 

dokumentu pamata 

  -2261,00 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

saimniecības pārzini uz saimniecisko dienestu 

  530,00 Izdevumi par elektroenerģiju 

  2001,00 Rentgeniekārtas montāža SIA Dundagas veselības centrā 

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta līdzekļu 

atlikumu EUR 329 562 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 54 795,00 apmērā, 

ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu EUR 3 401,00, datus par budžeta deficīta finansēšanu 

atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai un informāciju par 

visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī parāda saistības 

atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai.   

2017. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. ir  EUR 13 003, speciālā budžeta 

līdzekļu atlikums ir EUR 49 088, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 

3 401. 

 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. 2017. gada budžetā plānotos līdzekļus tehniskā projekta tiltam uz Kalndārzu izstrādei 

EUR 5000 apmērā novirzīt uz budžeta līdzekļu atlikumu. 

2. Apstiprināt Dundagas novada domes 2017.gada 22.septembra saistošos noteikumus 

Nr.17 „Par Dundagas novada pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumiem”. 

 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 

 

13. 

Par Kolkas sporta zāli 

Ziņo A.Pinkens; A.Felts, R.Rūmniece, M.Burnevics, V.Skuja 

Pamats 

Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 „Dundagas 

novada pašvaldības nolikums” 104. Punkts. 
 

Mērķis 

Izvērtēt pašvaldībai piederoša īpašuma apsaimniekošanas iespējas. 

Uzzināt sabiedrības viedokli tai svarīgā jautājumā. 
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Izvērtējums 

1. Kolkas pagasta padome 2005. gadā ir izstrādājusi tehnisko projektu “Kolkas 

pamatskolas rekonstrukcija”, kas paredzēja katlu mājas izbūvi, pamatskolas 

rekonstrukciju ar piebūvētu ēdnīcas un klašu bloku un sporta zāli. 

2. Projekta realizācija tika apturēta finanšu trūkuma dēļ pēc būvdarbu 1. Kārtas izpildes 

2008. Gadā. 

3. Lai uzsāktu projekta 2. Kārtas realizāciju, Dundagas novada pašvaldība 2011. Gadā 

uzdeva tehniskā projekta izstrādātājam akciju sabiedrībai “Komunālprojekts” veikt 

tehniskā projekta aktualizāciju-izmaiņas atbilstoši patreizējai situācijai ar plānoto 

rezultātu- ekspluatācijā nodota sporta zāle. 

4. Akciju sabiedrība “Komunālprojekts” veica Kolkas pamatskolas rekonstrukcijas 

būvprojekta izmaiņas, būvdarbu apjomu un izmaksu pārrēķinu. Lai sasniegtu plānoto 

mērķi- ekspluatācijā nodota sporta zāle, minimāli iespējamo būvdarbu izmaksas 2011. 

Gada cenās ir 160 246,79 lati, jeb 228 011,94 euro (bez PVN). 

5. Ņemot vērā ievērojamās plānotās būvdarbu izmaksas, projekta īstenošana nav 

turpinājusies. Lai nodrošinātu pašvaldībai piederoša īpašuma lietderīgu izmantošanu 

un atbilstošu uzturēšanu, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par turpmāko objekta 

nākotni. Ņemot vērā gan Dundagas novada pašvaldības finanšu kapacitāti pabeigt šāda 

objekta būvniecību ar saviem resursiem, gan iespējamo atbilstošo Eiropas savienības 

finanšu instrumentu pieejamību, gan demogrāfisko stāvokli Kolkas ciemā, viens no 

iespējamākajiem scenārijiem ir Kolkas sporta zāles noma vai atsavināšana 

privātpersonai. 

6. Tā ka šis objekts tika plānots Kolkas pamatskolas skolēnu mācību procesa 

nodrošināšanai, Kolkas ciema iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un dzīves apstākļu 

uzlabošanai, ir nepieciešams noskaidrot Kolkas iedzīvotāju viedokli, rīkojot publisko 

apspriešanu saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības nolikuma VII nodaļu “Publiskās 

apspriešanas kārtība”. 

 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 
Noskaidrot Dundagas novada iedzīvotāju viedokli, sarīkojot publisko apspriešanu par jautājumu “Vai 

piekrītat Kolkas sporta zāles iznomāšanai vai atsavināšanai?”  

Publiskās apspriešanas sākuma termiņš 01.11.2017., apspriešanas termiņš 1 mēnesis. 

 

Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde, Centrālā administrācija 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram Gatim Rallem. 

 

 

14. 

Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 2. redakciju 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts, R.Rūmniece 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 28.07.2017. sēdes lēmums Nr. 157 (protokola Nr. 8. 15.§) „Par 

Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu”. 

2. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 82., 83., 90. punkti. 

  

Mērķis 

Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādāšana. 
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Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.07.2017. sēdes lēmumu Nr. 157 (protokola Nr. 8. 

15.§) „Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu” nolēma 

pilnveidot Dundagas novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu atbilstoši 

institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) 90. punktu, ja tiek 

pieņemts šo noteikumu 88.2. apakšpunktā minētais lēmums, pašvaldība sagatavo teritorijas 

plānojuma vai lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un virza to apstiprināšanai šo noteikumu 

82., 83., 84., 85., 86., 87. un 88. punktā noteiktajā kārtībā. Teritorijas plānojuma vai 

lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš nav īsāks par trijām 

nedēļām. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 82. punktu pašvaldības dome pieņem lēmumu par 

teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai. 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Nodot Dundagas novada teritorijas plānojuma 2. redakciju publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2017. gada 2.oktobra līdz 21. oktobrim. 

3. Sabiedrības līdzdalības pasākumu noteikt Dundagā un Kolkā. 

 

Lēmums nosūtāms: Nav nosūtāms. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

15. 

Par apbūves tiesībām 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1.   E.Ekeres individuālā uzņēmuma “Tvinko” 25.08.2017. iesniegums. 

2.   Dundagas novada domes 23.02.2017. sēdes lēmums Nr.44 „Par zemes vienību nomas 

izsludināšanu”.  

3.   Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

10.04.2017. lēmums Nr.5 “Par zemju nomu”. 

4.   Civillikuma 1129.
1, 

1129.
2
 pants.  

5.   Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14., 17.punkts. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā Dundagā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais īpašums „Saules 10a” kadastra  

Nr. 8850 020 0217, kurš sastāv no 0,6080 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 020 0217 (turpmāk –  zeme „Saules 10A”).  

Saskaņā ar Dundagas novada domes 23.02.2017. sēdes lēmumu Nr.44 „Par zemes vienību 

nomas izsludināšanu” nolemts iznomāt zemi “Saules iela 10A”, un saskaņā ar Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 10.04.2017. lēmumu Nr.5 “Par zemju nomu”, par 

https://company.lursoft.lv/tvinko/41202014384
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zemes „Saules 10A” izmantošanu ir noslēgts zemes nomas tiesību līgums DD-8-2.1/17/24 ar 

E.Ekeres individuālo uzņēmumu “Tvinko” (turpmāk arī nomnieks).  

Pašvaldība ir saņēmusi nomnieka 25.08.2017. iesniegumu, kas reģistrēts pašvaldībā 

25.08.2017. ar Nr.DD-3-26.2/17/480 ar lūgumu piešķirt arī apbūves tiesību, jo vēlas uzlikt 

žogu un labiekārtot teritoriju, publiskai izmantošanai. 

Saskaņā ar Civillikuma 1129.
1
 pantu apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un 

atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi 

kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Savukārt 1129.
2
 pants nosaka, ka piešķirot 

apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves 

tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību 

un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves 

tiesību jānoteic naudā. Ja nav norunāts citādi, tad maksai par apbūves tiesību attiecīgi 

piemērojami noteikumi par nomas līgumu. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu tikai dome var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu un 14.punktu tikai 

dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 

noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu 

(iznomāšanu). 

 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1.   Piekrist nekustamā īpašumā „Saules 10A” ar kadastra Nr. 8850 020 0217 zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0217 iznomāšanai ar apbūves tiesībām. 

2.   Par nekustamā īpašuma „Saules 10A” kadastra  Nr. 8850 020 0217 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0217 0,6080 ha platībā izmantošanu, noslēgt apbūves tiesību 

līgumu ar E.Ekeres individuālo uzņēmumu “Tvinko” reģ.nr.41202014384: 

2.1.  nosakot tā termiņu tādu pašu, kā zemes nomas tiesību līgumā Nr.DD-8-2.1/17/24 

(11.04.2029.), 

2.2.  nosakot, ka maksa par apbūves tiesībām iekļauta nomas maksā.  

 

Lēmums nododam: E.Ekeres individuālajam uzņēmumam “Tvinko” personīgi pašvaldībā. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

16. 

Par līguma slēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” 

Ziņo A.Pinkens; A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 
Dalība projektā “Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē” 

 

Mērķis 

Nodrošināt projekta realizāciju esošās pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu. 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldība domes sēdē 28.07.2017 ir pieņēmusi lēmumu piedalīties 

atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtā Eiropas Jūrlietu un 

Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 

2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” ar projektu “Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana 

https://company.lursoft.lv/tvinko/41202014384
https://company.lursoft.lv/tvinko/41202014384
https://company.lursoft.lv/tvinko/41202014384
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Kolkas piekrastē”, kas paredz automašīnu stāvlaukuma ar ēku-nojumi izbūvi un 

teritorijas labiekārtošanu Dundagas novada pašvaldībai piederošā īpašumā, kad. Nr. 

8862 007 0202. Patreiz šis projekts ir būvprojekta izstrādes stadijā. 

2. Zemes gabals “Stāvlaukums Kolkā” robežojas ar valsts reģionālo autoceļu P131 

Tukums-Ķesterciems-Kolka, kas atrodas Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts 

ceļi” lietošanā nodotā nekustamā īpašumā “P131”, kad. Nr. 8862 007 0311. 

3. Starp īpašumu “Stāvlaukums Kolkā” un asfaltēto autoceļu P131 ir zemes josla bez 

cietā ceguma (ceļa nodalījuma josla) apmēram 60 metrus garumā un 7 metrus platumā. 

Lai projekta “Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē” rezultātā 

veiktie būvdarbi sasniegtu mērķi un labiekārtotā teritorija būtu loģiski un pareizi 

izplānota un izbūvēta (izveidots stāvlaukuma pieslēgums autoceļam, noorganizēta 

kājāmgājēju pārvietošanās starp stāvlaukumu un autoceļu), ir nepieciešams paplašināt 

projektā paredzēto darbu teritoriju līdz asfaltētajam autoceļam P131. 

4. Dundagas novada pašvaldība 2013. gada 16. maijā ir noslēgusi līgumu ar valsts akciju 

sabiedrību “Latvijas valsts ceļi” par valsts autoceļa P131 105.00-106.535 km 

nodalījuma joslas nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā. Līguma beigu termiņš 

ir 2018. gada 15. maijs.  

5. Lai uzturētu esošo pašvaldības infrastruktūru- gājēju ietvi un ielu apgaismojumu un 

plānot un veikt turpmāko tās attīstību, nepieciešams noslēgt līgumu ar VAS “Latvijas 

valsts ceļi” par autoceļa P131 Tukums-Ķesterciems-Kolka ceļa nodalījuma joslas no 

105.00 kilometram līdz apmēram 107.00 kilometram nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Dundagas novada pašvaldībai. 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Slēgt līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas valsts ceļi” par infrastruktūras uzlabošanas 

projektu realizācijai nepieciešamās ceļa nodalījuma joslas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Centrālā administrācija 

 

 

17. 

Par dzīvokļa īres tiesību līguma pārslēgšanu 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1.(Vārds, uzvārds) 10.08.2017. iesniegums.  

2.Dundagas pagasta padomes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 20.08.1999. lēmums 

Nr.27-1/2 “Par pirkuma līguma slēgšanu”.  

3.21.06.2007. dzīvojamās telpas īres līgums Nr.79. 

4.Dundagas pagasta padomes 27.11.2006. lēmums Nr.364. 

5.Likums “Par dzīvojamo telpu īri” 4.panta ceturtā daļa.  

6.Likums “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkts. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā Dundagā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamā īpašuma „Upes 1” ar kadastra  
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Nr. 8850 020 0194, telpu grupa – dzīvoklis Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0194 001 

002 (turpmāk – dzīvoklis). 

Dzīvoklis nodots privatizācijai pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizāciju”, ko apliecina Dundagas pagasta padomes dzīvojamo māju 

privatizācijas komisijas 20.08.1999. lēmums Nr.27-1/2 „Par pirkuma līguma slēgšanu”, kurā 

lemts slēgt pirkuma līgumu ar (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxxx (turpmāk – persona).  

Ar Dundagas pagasta padomes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 27.12.2006. 

lēmumu Nr. 61-1/7 „Par lēmuma atcelšanu” ir atcelts iepriekšminētais lēmums Nr.27-1/2 par 

pirkuma līguma slēgšanu ar personu, jo nav samaksāta pirkuma maksa un persona zaudē 

iespēju dzīvokli privatizēt.  

Saskaņā ar Dundagas pagasta padomes 27.11.2006. lēmumu Nr.364 „Par saistošajiem 

noteikumiem (par dzīvokļa jautājumiem)”, par dzīvokļa izmantošanu 21.06.2007. noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.79 ar personu. Saskaņā ar vienotās pašvaldību sistēmas 

Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas datiem persona ir mirusi 04.08.2014. 

(Vārds, uzvārds) personas kods xxxxxx (turpmāk – personas ģimenes loceklis) iesniedzis 

10.08.2017. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 10.08.2017. ar Nr.DD-3-26.2/17/441), kurā 

minēts, ka personas ģimenes loceklis dzīvojis šajā dzīvoklī jau no dzimšanas un lūdz pārslēgt 

dzīvojamās telpas īres līgumu uz viņa vārda. 

Saskaņā ar vienotās pašvaldību sistēmas Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas 

datiem personas ģimenes loceklis ir deklarēts dzīvoklī no 2005.gada. 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 4.panta ceturto daļu īrnieka nāves gadījumā 

pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt 

dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus.  

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, tikai dome var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu. 

  

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Noslēgt līgumu par dzīvojamās telpas īres tiesībām ar (Vārds, uzvārds) (personas kods 

xxxxxx) nekustamā īpašumā „Upes 1” ar kadastra Nr.8850 020 0194,  telpu grupa – dzīvoklis 

N.2 ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0194 001 002, kas atrodas adresē Upes iela 1 dz.2, 

Dundaga, Dundagas novadā, Dundagas pagastā. 

 

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

18. 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”  

Ziņo D.Upleja; A.Felts 

Pamats 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā un trešā daļa. 

 

Mērķis 

Grozīt saistošos noteikumus, lai:  

Papildinātu pašvaldības sniegto un organizēto sociālo pakalpojumu veidus, precizētu 

piešķiršanas nosacījumus.  
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Izvērtējums 

 Saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā. 

 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt iesniegto 2017.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Dundagas 

novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem 

pakalpojumiem Dundagas novadā”” projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam 

 

 

19. 
Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas  

sadales komisijas sastāvu 
Ziņo G.Ralle; A.Felts, T.Kaudze, M.Burnevics 

Pamats: 

MK noteikumi Nr.382/28.08.2001 “Interešu izglītības programmu  finansēšanas 

kārtība” ;  

Dundagas novada domes interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība / 

25.08.2010. 

Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisijas nolikums / 25.08.2010. 

Mērķis: 

Noteikt Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu 

Izvērtējums:  

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

finansēšanas kārtība” 10.punkts paskaidro komisijas sastāvu: “Komisijā iekļauj izglītības 

pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu 

institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu 

mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu 

saistītās personas.” 

Pēc pašvaldību vēlēšanām 2017.gada jūnijā, mainoties novada domes deputātu sastāvam, 

attiecīgajā komisijā vairāk nedarbojas iepriekšējā domes sastāva deputāti. Komisijas sastāvam 

jāatbilst attiecīgos Ministru kabineta noteikumos noteiktajam. Tādēļ nepieciešams noteikt 

jaunu komisijas sastāvu un jāatceļ Dundagas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu 

nr. 201  “Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 

sastāvu” un 2015.gada 29.janvāra lēmumu nr.6 “Par interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu”. 

 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Atcelt Dundagas novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra lēmumus Nr. 

201 “Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisijas sastāvu” un 2015.gada 29.janvāra lēmumu nr. 6  “Par interešu izglītības 

programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu”. 
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2. Apstiprināt  Dundagas novada pašvaldības domes Interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju šādā sastāvā: 

1) Regīna Rūmniece, novada pašvaldības domes Sociālo, izglītības un kultūras komitejas 

priekšsēdētāja; 

2) Baiba Dūda, Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kultūras pils” direktore; 

3) Tamāra Kaudze, biedrības “Dundagas novada atbalsta biedrība” pārstāve. 

 

 

20. 

Par darbības stratēģiju SIA ”Dundagas veselības centrs” 

Ziņo A.Vagenmeistere; A.Felts 

Pamats: 
1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa; 
2. Likums Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

57. pants; 
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 133 no 23.07.2015.,§ 5. Pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 
Mērķis 

  Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-

20120.gadam. 

 

Izvērtējums: 

Likuma Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pants 

nosaka, ka vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek ietverta vismaz šāda informācija: 

1) vispārīga informācija par kapitālsabiedrību [kapitālsabiedrības firma, pamatkapitāla 

lielums, dalībnieku (akcionāru) sastāvs un tiem piederošo daļu (akciju) skaits, veiktās 

iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, informācija par saņemto valsts vai pašvaldības 

budžeta finansējumu, informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalība citās 

sabiedrībās), kapitālsabiedrības darbības veids, vēsture, vadības modelis]; 

2) informācija par biznesa modeli, tai skaitā kapitālsabiedrības produktiem un 

pakalpojumiem; 

3) kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze; 

4) tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts; 

5) kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi; 

6) nefinanšu mērķi (ja attiecināms); 

7) kapitālsabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie 

rādītāji; 

8) peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns; 

9) risku analīze. 

 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-

2020.gadam. 

 

Lēmums nosūtāms: SIA „Dundagas veselības centrs” 
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21. 

Par Attīstības un plānošanas komitejas sastāvu 

A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 54.panta pirmā daļa, 55.panta pirmā un trešā daļa 

 

Mērķis 

Noteikt pastāvīgo komiteju sastāvu 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības dome 2017.gada 25.augustā pieņēma lēmumu Nr.179 “ Par 

deputāta pilnvaru nolikšanu”, kurā nolēma pirms termiņa izbeigt Dundagas novada 

pašvaldības domes deputāta Gata Ralles  pilnvaras ar 2017.gada 25. augustu. 

 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 2017.gada 28.augusta lēmumu 

(protokols Nr.2) Dundagas novada pašvaldības domes deputāta pienākumus uzsāk pildīt Jānis 

Mauriņš, personas kods:221078-12525. 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 54.panta pirmā daļa nosaka, ka katras politiskās partijas vai 

vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras 

politiskās partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam. Likuma “Par 

pašvaldībām” 55.panta pirmā daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas domes 

komitejas loceklim. Savukārt, likuma “Par pašvaldībām” 55.panta trešā daļa nosaka, ja 

pilnvaru laikā kāds no deputātiem tiek atbrīvots no darbības komitejā, attiecīgās politiskās 

partijas vai vēlētāju apvienības deputāti var izvirzīt jaunu komitejas locekli. 

 

Ņemot vērā, ka Gatis Ralle bija Attīstības un plānošanas komitejas loceklis, tiek izteikts 

priekšlikums Jāni Mauriņu  ievēlēt par minētās komitejas locekli. 

 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Ievēlēt deputātu Jāni Mauriņu par Dundagas novada pašvaldības domes Attīstības un 

plānošanas komitejas locekli. 

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības domes deputātam Jānim Mauriņam 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai 

 

 

22. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silmalas” 

Ziņo L.Laicāns; A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Metrum” 12.09.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

18.09.2017. ar Nr. DD-3-31.2/17/766). 

2. Dundagas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmums Nr.120 „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi īpašumam „Silmalas”.  

3. Dundagas novada domes 25.08.2017. sēdes lēmums Nr.182 „Par grozījumiem Dundagas 

novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumā Nr.120 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

īpašumam „Silmalas””. 

4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 

5. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 
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6. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts. 

  

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Silmalas” ar kadastra Nr. 8850 019 0001 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 019 0001 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu Nr.120 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi īpašumam „Silmalas” un Dundagas novada domes 25.08.2017. sēdes 

lēmumu Nr.182 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumā 

Nr.120 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Silmalas””, tika atļauts izstrādāt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silmalas” ar kadastra Nr. 8850 019 0001 

(turpmāk - nekustamais īpašums „Silmalas”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 

019 0001, sadalot to trijās daļās. 

Nekustamā īpašuma „Silmalas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0001 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai trijās atsevišķās zemes vienībās 11,00 ha, 

8,40 ha, un 0,03 ha platībā. Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Silmalas” zemes robežu 

plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas 

objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav 

adrese. 

Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu: 

1) Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Silmalas”,  

2) Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Ievalti”,  

3) Nr.3 paredzēts piešķirt nosaukumu „Ozollapas – Pāce tilts”. 

Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt: 

1) Nr.1 ar nosaukumu „Silmalas” – no pašvaldības autoceļa „Ādas bāze - Ozollapas” 

esošas nobrauktuves, pa esošu ceļa servitūtu caur īpašumu „Jaunteteri” kadastra Nr. 

8850 019 0024 un pa esošu ceļa servitūtu caur plānoto zemes vienību “Ievalti”, 

2)  Nr.2 ar nosaukumu „Ievalti” - no pašvaldības autoceļa “Ādas bāze - Ozollapas” esošas 

nobrauktuves un pa esošu ceļa servitūtu caur īpašumu „Jaunteteri” kadastra Nr. 8850 

019 0024, 

3) Nr.3 ar nosaukumu „Ozollapas – Pāce tilts” – no pašvaldības autoceļa „Ozollapas - 

Pāce”. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

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” 16.1. punktu lietošanas 

mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silmalas” ar kadastra Nr.  

8850 019 0001 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 019 0001 sadalīšanai trijās 

daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 
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2.1. 11,00 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 019 0072 saglabāt nosaukumu „Silmalas”, aptuveni 5,70 ha platībā noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101) un aptuveni 5,30 ha platībā – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

2.2. 8,40 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8850 019 0073 piešķirt nosaukumu „Ievalti”, aptuveni 4,10 ha platībā noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101) un aptuveni 4,30 ha platībā– zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

2.3. 0,03 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.3 ar kadastra apzīmējumu  

8850 019 0074 piešķirt nosaukumu „Ozollapas – Pāce tilts” un noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM – 1101). 

 

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

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms:  

1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv 

2. SIA „Metrum”: inese.kurate@metrum.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

23. 

Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Ziņo D.Kurpniece; A.Felts 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants; Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 

2) punkts; Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2017.gada 23.augustā saņemts (Vārds, uzvārds), dzīvojošas 

Dundagas novada, Dundagas pagasta, Dundagā, Brīvības ielā 19, rakstveida iesniegums, reģ. 

Nr. DD-3-26.2/17/473, kurā lūgts anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu 

adresē: Brīvības iela 19, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. (Vārds, uzvārds) 

pamatojusi, ka jau pirms vairākiem gadiem beidzies ar (Vārds, uzvārds) noslēgtā īres līguma 

termiņš, kā arī persona faktiski konkrētajā adresē nedzīvo jau aptuveni 5 gadus. Pamatojoties 

uz iepriekšminēto uzskata, ka (Vārds, uzvārds) nav tiesiska pamata būt deklarētam viņai 

piederošajā īpašumā.  

 

2. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmā daļa nosaka, ka „iestādei ir tiesības pēc 

savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu 

patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam 

ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses”. Administratīvā procesa likuma 

59.panta pirmā daļa nosaka ka, „pēc administratīvās lietas ierosināšanas iestāde iegūst 

mailto:kac.talsi@vzd.gov.lv
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informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo 

lēmumu. [...]”. Savukārt, šī panta otrā daļa nosaka, ka „iegūstot informāciju, iestāde var 

izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no administratīvā procesa 

dalībniekiem, citām institūcijām, [...]. Ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis 

administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, 

nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem”.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, pašvaldība:  

2.1. ieguva informāciju: 

 2.1.1. no Zemesgrāmatas izrakstiem (izdruka no Talsu rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļas) ziņas par nekustamo īpašumu Brīvības iela 19, Dundaga, Dundagas pagasts, 

Dundagas novads un konstatēja, ka 1999.gada 18.februārī izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība, 

nodalījums Nr. 943, kadastra numurs: 8850 020 0230, apliecina, ka nekustamā īpašuma 

„Līdumnieki”, Dundagas pagastā, Dundagas novadā īpašumtiesības ierakstītas zemesgrāmatā 

uz (Vārds, uzvārds) vārda. Nekustamā īpašuma „Līdumnieki” adrese ir Brīvības iela 19, 

Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads;  

2.1.2. no LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un konstatēja, ka 

(Vārds, uzvārds) dzīvesvietu Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā Brīvības ielā 19-

2 deklarējis 1998.gada 4.februārī. Tā kā pašvaldības arhīvā nav saglabājušies 1998.gada 

dokumenti par dzīvesvietas deklarēšanu (īslaicīgi glabājamas lietas), nav pieejama arī (Vārds, 

uzvārds) iesniegtā dzīvesvietas deklarācija, kura apstiprinātu norādīto tiesisko pamatu 

dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē; 

2.1.3. no nekustamā īpašuma īpašnieces (Vārds, uzvārds) papildus sniegtās 

informācijas, (Vārds, uzvārds) minētajā adresē dzīvojis un dzīvesvietu deklarējis uz noslēgtā 

īres līguma pamata ((Vārds, uzvārds)savu īres līguma eksemplāru šī fakta apstiprinājumam 

pašvaldībā nav uzrādījusi); 

2.1.4. no pašvaldības Sociālā dienesta sniegtās informācijas, konstatēja, ka (Vārds, 

uzvārds) uz īres līguma pamata īrējis dzīvokli Dundagā, Talsu ielā 30, taču  bez tiesībām 

deklarēt dzīvesvietu. Pirms pāris gadiem minētā nekustamā īpašuma īpašnieks (Vārds, 

uzvārds), par īres līguma nosacījumu nepildīšanu, lūdzis dzīvokli atbrīvot. Uz doto brīdi 

persona mitinās Dundagas pagasta Laukmuižas ciema „Lauciņos” citai personai piederošā 

īpašumā (dzīvoklī). 

 

3. Lai izvērtētu (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats 

anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu, saskaņā ar LR Administratīvā procesa 

likuma 62.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, 

kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē 

adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”,  

3.1. pašvaldība: 

3.1.1. 2017.gada 29.augustā nosūtīja (Vārds, uzvārds) pa pastu ierakstītā sūtījumā gan 

uz deklarētās, gan faktiskās dzīvesvietas adresi uzaicinājuma vēstuli ar lūgumu septiņu dienu 

laikā no vēstules saņemšanas brīža ierasties pašvaldībā un sniegt paskaidrojumus par (Vārds, 

uzvārds) iesniegumā minētajiem faktiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu 

deklarēto ziņu patiesumu un personas tiesības būt deklarētam iepriekšminētajā adresē (īres 

līgums, vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku u.c.). Dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko 

pamatu nosaka Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas nosacījums: „personai ir 

tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais 

īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā 

ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata”; 

3.1.2. konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un 

dokumentus iesniedzis, kas apliecinātu viņa tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, kas 

norāda, ka persona deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir 

papildus motivācija deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai. 
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4. Ņemot vērā (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā 

arī ievērojot to, ka (Vārds, uzvārds) nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko 

pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka personai zudušas tiesības uz deklarēto 

dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds paredzēts piemērojamā 

tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā: „ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā”. 

 

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas pirmo 2)punktu, 

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

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx  deklarēto dzīvesvietu adresē 

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Brīvības iela 19-2.  

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu 

administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši 

Paziņošanas likuma 8.panta trešajai daļai, administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts 

pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo Dundagas novada 

pašvaldības domes lēmumu (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) vai viņu pilnvarotajiem 

pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt 

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401. 

 

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds) 

Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei 

  

 

24. 

Par finansējumu Mazirbes internātpamatskolas struktūrvienības Bērnu sociālās aprūpes 

centrs darbības nodrošināšanai 

Ziņo G.Ralle; A.Felts 

Pamats 

1.   2016.21.03. Dundagas novada Bāriņtiesas lēmums Nr.1-6/10 „Par (Vārds, uzvārds)un 

(Vārds, uzvārds) ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā”; 

2.   „Sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likums”9.pants 

3.   2005.15.11. MK not.Nr.857.”Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās” 6.p. 

 

Mērķis 

Nodrošināt ar bērna izglītošanos un uzturēšanos saistītos izdevumus izglītības iestādēs ārpus 

Dundagas novada. 

 

Izvērtējums 

Iegūstot vispārējo pamatizglītību bērns turpina izglītoties vidusskolā vai arodskolā. Esot 

bērnam izglītības iestādē ārpus Dundagas novada ar ēdināšanu saistītajiem izdevumiem pretī 

nav attaisnojoši dokumenti. Ēdināšanas izdevumus nepieciešams pārskaitīt uz bērna 

kredītiestādes kontu, norādot to kā pabalstu. Nepieciešams noteikt ēdināšanas izdevumu 

dienas maksu.  
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Noteikt ēdināšanas izdevumu maksu dienā 3.40 euro (trīs euro un 40 centi). Ar bērna 

uzturēšanos saistītos ēdināšanas izdevumus segt no Mazirbes internātpamatskolas budžeta, 

veicot grozījumus budžetā. 

 

Lēmums nododams izpildei: Mazirbes internātpamatskolai, finansistei, grāmatvedībai 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 12.44. 

 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 26.09.2017. 

 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 26.09.2017. 
 


