LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.14.
2018.gada 28. septembrī
Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta: plkst. 10.00
Sēdē piedalās 9 deputāti: Aldis Felts, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Regīna
Rūmniece, Tamāra Kaudze, Vilnis Skuja, Madars Burnevics, Andra Grīvāne
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Janita Valtere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs
Lauris Laicāns, juriskonsults Jānis Langzams, finansiste Inga Ralle, saimnieciskā dienesta vadītājs
Andris Kojro, sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna Pekmane, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs
Aldis Pinkens, NĪN inspektore Sintija Gāliņa, DMMS direktores p.i. Dace Čodera, DNCB vadītāja
Ruta Emerberga, projektu vadītāja Inga Grietēna, izglītības speciālists Dinārs Neifelds, PII
„Kurzemīte” vadītāja Ilona Onzule
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts
Sēdi protokolē: kancelejas vadītājas p.i. Rita Langmane
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Tiek izteikts priekšlikums papildus izsludinātajai darba kārtībai iekļaut papildus jautājumus:
39. Par amata vietas izveidošanu Kolkas pagasta pārvaldē
40. Par valsts sociālo atbalstu pedagogiem
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
Iekļaut darba kārtībā izskatāmo jautājumus Nr. 39. Par amata vietas izveidošanu Kolkas pagasta
pārvaldē un Nr. 40. Par valsts sociālo atbalstu pedagogiem
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 1 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
3. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 3 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
4. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 8 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
5. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 10 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
6. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 11 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
7. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 15 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
8. Par finansējumu Mazirbes skolas un daudzdzīvokļu mājas ūdens patēriņa un siltuma
patēriņa uzskaites nodošanai.
9. Par traktora pārdošanu.
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10. Par papildu finansējumu cirkulācijas sūknim.
11. Par telpu pārbūvi pašvaldības administratīvajā ēkā Pils iela 5-1 (otrais stāvs).
12. Par nekustamā īpašuma „Anši” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par grozījumiem 2018.gada budžetā.
14. Par signalizācijas ierīkošanu Mazirbes skolā.
15. Par Dundagas novada domes pastāvīgo komiteju sēžu audio ierakstu publiskošanu.
16. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmā skolu apmaiņas partnerība.
17. Par grozījumiem Dundagas novada domes 22.06.2018. sēdes lēmumā Nr.156 “Par apbūves
tiesību līguma slēgšanu”.
18. Par nekustamā īpašuma „Vecvalgani” sadalīšanu.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bisenieki”.
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Grīvani”.
21. Par nekustamā īpašuma „Jaunarāji” sadalīšanu.
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Prūši”.
23. Par nekustamā īpašuma „Skudriņas 1” sadalīšanu.
24. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas pilnveidošanu.
25. Par grozījumiem Dundagas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmumā Nr. 47.
26. Par pašvaldības ceļiem.
27. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
28. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Bērnu personisko un mantisko tiesību
un interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupas sastāvā.
29. Par grozījumiem Dundagas novada Centrālās bibliotēkas (DNCB) budžetā.
30. Par papildus finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un vadītāja
vietnieka izglītības jomā darba samaksai PII “Kurzemīte”.
31. Par grozījumiem Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāvā.
32. Par Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
33. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām /Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca/.
34. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā.
35. Par apstrīdēto administratīvo aktu.
36. Par nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai.
37. Par iecelšanu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora amatā
38. Par grozījumiem Dundagas novada domes 23.03.2018. sēdes lēmumā Nr.56 “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Dakterlejas iela 6””
39. Par amata vietas izveidošanu Kolkas pagasta pārvaldē
40. Par valsts sociālo atbalstu pedagogiem
Dažādi jautājumi
1.
Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
Izpilddirektore Janita Valtere informē par notikušajām aktualitātēm pašvaldības iestādēs un
novadā septembrī (zinību dienas pasākumi, sporta pasākumi, par noslēgto uzņēmuma līgumu
par personu datu aizsardzību, par projektu virzību, par ceļu stāvokļu uzlabošanu)
No deputātu puses tiek aktualizēti dažādi organizatoriski un administratīvi jautājumi (par
Sociālā dienesta vadītāja vakanci, par skolas ģērbtuvju remonta finansēšanas avotu, par Ētikas
komisijas darba atjaunošanu, par pašvaldības vadības reprezentatīvo funkciju, par līguma
grozījumiem ar atkritumu apsaimniekotāju „Piejūra”, par pasākumiem Kolkas sporta halles un
apkārtnes aizsardzībai pret bojājumiem, DMMS pedagogu ceļa izdevumu segšanu, par Kolkas
futbola komandas panākumiem).
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2.
Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 1 atsavināšanu un
nosacītās cenas noteikšanu
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmums nr. 92 „Par nekustamā īpašuma
„Skolotāju māja 2” atsavināšanas uzsākšanu”.
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otrā daļa, 4. panta pirmā daļa, 8. panta
otrā, trešā, sestā, septītā daļa.
3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts.
4. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts.
5. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts.
Mērķis
Atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvokļa īpašums „Skolotāju māja 2” – 1 ar kadastra
nr. 8862 900 0271, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 53,7 m2 un pie dzīvokļa īpašuma
piederošajām 537/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes. Tas atrodas Mazirbē,
Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī „Skolotāju māja 2” – 1).
Ar Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmumu nr. 92 „Par nekustamā īpašuma
„Skolotāju māja 2” atsavināšanas uzsākšanu”, lemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamā
īpašuma „Skolotāju māja 2”, kadastra numurs 8862 002 0225, dzīvokļu īpašumiem.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, savukārt 3. panta otrā daļa nosaka,
ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Tā paša likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atsavinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura
organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā daļa nosaka, ka mantas
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, un septītā
daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. Tā kā
uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju
veic dome.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Ir
noteikta atsavināmā dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 1 nosacītā cena 7088,80 €, kas sastāv no:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Latio”, reģistrācijas nr. 41703000843,
23.08.2018. sagatavotais dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 1 vērtējums – tā noteiktā tirgus
vērtība ir 6600,00 EUR;
2) novērtēšanas izmaksas – 26,89 EUR;
3) lietošanas mērķa maiņa – 8,33 EUR;
4) inventarizācijas aktualizācija – 12,61 EUR;
5) inventarizācija – 45,00 EUR,
6) sadalīšana dzīvokļu īpašumos – 2,24 EUR;
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7) ierakstīšana zemesgrāmatā – 14,23 EUR;
8) uzlabota cirkulācija siltumapgādei – 379,50 EUR.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts nosaka, ka Dundagas
novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada
domes izveidota komisija, kuras mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada
pašvaldības mantas privatizāciju, atsavināšanu un iznomāšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 2 (T.Kaudze, M.Burnevics)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.194:
Atsavināt mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 1 ar kadastra numuru 8862 900
0271, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 53,7 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām
537/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, par nosacīto cenu 7090,00 EUR
(septiņi tūkstoši deviņdesmit eiro, 00 centi).
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.
3.
Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 3 atsavināšanu un
nosacītās cenas noteikšanu
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmums nr. 92 „Par nekustamā īpašuma
„Skolotāju māja 2” atsavināšanas uzsākšanu”.
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otrā daļa, 4. panta pirmā daļa, 8. panta
otrā, trešā, sestā, septītā daļa.
3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts.
4. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts.
5. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts.
Mērķis
Atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvokļa īpašums „Skolotāju māja 2” – 3 ar kadastra
nr. 8862 900 0273, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 50,7 m2 un pie dzīvokļa īpašuma
piederošajām 507/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes. Tas atrodas Mazirbē,
Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī „Skolotāju māja 2” – 3).
Ar Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmumu nr. 92 „Par nekustamā īpašuma
„Skolotāju māja 2” atsavināšanas uzsākšanu”, lemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamā
īpašuma „Skolotāju māja 2”, kadastra numurs 8862 002 0225, dzīvokļu īpašumiem.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
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publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, savukārt 3. panta otrā daļa nosaka,
ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Tā paša likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atsavinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura
organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā daļa nosaka, ka mantas
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, un septītā
daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. Tā kā
uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju
veic dome.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Ir
noteikta atsavināmā dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 3 nosacītā cena 6888,80 €, kas sastāv no:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Latio”, reģistrācijas nr. 41703000843,
23.08.2018. sagatavotais dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 3 vērtējums – tā noteiktā tirgus
vērtība ir 6400,00 EUR;
2) novērtēšanas izmaksas – 26,89 EUR;
3) lietošanas mērķa maiņa – 8,33 EUR;
4) inventarizācijas aktualizācija – 12,61 EUR;
5) inventarizācija – 45,00 EUR,
6) sadalīšana dzīvokļu īpašumos – 2,24 EUR;
7) ierakstīšana zemesgrāmatā – 14,23 EUR;
8) uzlabota cirkulācija siltumapgādei – 379,50 EUR.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts nosaka, ka Dundagas
novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada
domes izveidota komisija, kuras mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada
pašvaldības mantas privatizāciju, atsavināšanu un iznomāšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 3 (V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.195:
Atsavināt mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 3 ar kadastra numuru 8862 900
0273, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 50,7 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām
507/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, par nosacīto cenu 6890,00 EUR (seši
tūkstoši astoņi simti deviņdesmit eiro, 00 centi).
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.
4.
Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 8 atsavināšanu un
nosacītās cenas noteikšanu
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmums nr. 92 „Par nekustamā īpašuma
„Skolotāju māja 2” atsavināšanas uzsākšanu”.
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2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otrā daļa, 4. panta pirmā daļa, 8. panta
otrā, trešā, sestā, septītā daļa.
3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts.
4. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts.
5. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts.
Mērķis
Atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvokļa īpašums „Skolotāju māja 2” – 8 ar kadastra
nr. 8862 900 0278, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 54,2 m2 un pie dzīvokļa īpašuma
piederošajām 542/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes. Tas atrodas Mazirbē,
Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī „Skolotāju māja 2” – 8).
Ar Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmumu nr. 92 „Par nekustamā īpašuma
„Skolotāju māja 2” atsavināšanas uzsākšanu”, lemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamā
īpašuma „Skolotāju māja 2”, kadastra numurs 8862 002 0225, dzīvokļu īpašumiem.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, savukārt 3. panta otrā daļa nosaka,
ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Tā paša likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atsavinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura
organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā daļa nosaka, ka mantas
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, un septītā
daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. Tā kā
uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju
veic dome.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Ir
noteikta atsavināmā dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 8 nosacītā cena 7209,30 €, kas sastāv no:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Latio”, reģistrācijas nr. 41703000843,
23.08.2018. sagatavotais dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 8 vērtējums – tā noteiktā tirgus
vērtība ir 7100,00 EUR;
2) novērtēšanas izmaksas – 26,89 EUR;
3) lietošanas mērķa maiņa – 8,33 EUR;
4) inventarizācijas aktualizācija – 12,61 EUR;
5) inventarizācija – 45,00 EUR,
6) sadalīšana dzīvokļu īpašumos – 2,24 EUR;
7) ierakstīšana zemesgrāmatā – 14,23 EUR.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts nosaka, ka Dundagas
novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada
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domes izveidota komisija, kuras mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada
pašvaldības mantas privatizāciju, atsavināšanu un iznomāšanu.
Sagatavotais lēmuma projekts:
Atsavināt mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 8 ar kadastra numuru 8862 900
0278, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 54,2 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām
542/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, par nosacīto cenu 7210,00 EUR
(septiņi tūkstoši divi simti desmit eiro, 00 centi).
Tiek sniegta informācija, ka no šī brīža dzīvokļa īrnieces ir saņemts iesniegums ar lūgumu minēto
dzīvokli izīrēt kā speciālistei. Tiek ierosināts sagatavoto lēmuma projektu noraidīt.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 0 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, A.Grīvāne, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- 9, atturas - nav
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 34.panta ceturto daļu, lēmums nav pieņemts.
5.
Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 10 atsavināšanu un
nosacītās cenas noteikšanu
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmums nr. 92 „Par nekustamā īpašuma
„Skolotāju māja 2” atsavināšanas uzsākšanu”.
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otrā daļa, 4. panta pirmā daļa, 8. panta
otrā, trešā, sestā, septītā daļa.
3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts.
4. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts.
5. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts.
Mērķis
Atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvokļa īpašums „Skolotāju māja 2” – 10 ar kadastra
nr. 8862 900 0280, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 51,0 m2 un pie dzīvokļa īpašuma
piederošajām 510/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes. Tas atrodas Mazirbē,
Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī „Skolotāju māja 2” – 10).
Ar Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmumu nr. 92 „Par nekustamā īpašuma
„Skolotāju māja 2” atsavināšanas uzsākšanu”, lemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamā
īpašuma „Skolotāju māja 2”, kadastra numurs 8862 002 0225, dzīvokļu īpašumiem.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, savukārt 3. panta otrā daļa nosaka,
ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Tā paša likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atsavinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
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novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura
organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā daļa nosaka, ka mantas
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, un septītā
daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. Tā kā
uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju
veic dome.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Ir
noteikta atsavināmā dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 10 nosacītā cena 8188,80 €, kas sastāv no:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Latio”, reģistrācijas nr. 41703000843,
23.08.2018. sagatavotais dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 10 vērtējums – tā noteiktā tirgus
vērtība ir 7700,00 EUR;
2) novērtēšanas izmaksas – 26,89 EUR;
3) lietošanas mērķa maiņa – 8,33 EUR;
4) inventarizācijas aktualizācija – 12,61 EUR;
5) inventarizācija – 45,00 EUR,
6) sadalīšana dzīvokļu īpašumos – 2,24 EUR;
7) ierakstīšana zemesgrāmatā – 14,23 EUR;
8) uzlabota cirkulācija siltumapgādei – 379,50 EUR.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts nosaka, ka Dundagas
novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada
domes izveidota komisija, kuras mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada
pašvaldības mantas privatizāciju, atsavināšanu un iznomāšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 3 (T.Kaudze, M.Burnevics, V.Skuja)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.196:
Atsavināt mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 10 ar kadastra numuru 8862 900
0280, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 51,0 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām
510/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, par nosacīto cenu 8190,00 EUR (astoņi
tūkstoši viens simts deviņdesmit eiro, 00 centi).
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.
6.
Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 11 atsavināšanu un
nosacītās cenas noteikšanu
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmums nr. 92 „Par nekustamā īpašuma
„Skolotāju māja 2” atsavināšanas uzsākšanu”.
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otrā daļa, 4. panta pirmā daļa, 8. panta
otrā, trešā, sestā, septītā daļa.
3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts.
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4. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts.
5. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts.
Mērķis
Atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvokļa īpašums „Skolotāju māja 2” – 11 ar kadastra
nr. 8862 900 0281, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 38,0 m2 un pie dzīvokļa īpašuma
piederošajām 380/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes. Tas atrodas Mazirbē,
Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī „Skolotāju māja 2” – 11).
Ar Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmumu nr. 92 „Par nekustamā īpašuma
„Skolotāju māja 2” atsavināšanas uzsākšanu”, lemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamā
īpašuma „Skolotāju māja 2”, kadastra numurs 8862 002 0225, dzīvokļu īpašumiem.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, savukārt 3. panta otrā daļa nosaka,
ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Tā paša likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atsavinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura
organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā daļa nosaka, ka mantas
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, un septītā
daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. Tā kā
uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju
veic dome.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Ir
noteikta atsavināmā dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 11 nosacītā cena 5762,30 €, kas sastāv no:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Latio”, reģistrācijas nr. 41703000843,
23.08.2018. sagatavotais dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 11 vērtējums – tā noteiktā tirgus
vērtība ir 5400,00 EUR;
2) novērtēšanas izmaksas – 26,89 EUR;
3) lietošanas mērķa maiņa – 8,33 EUR;
4) inventarizācijas aktualizācija – 12,61 EUR;
5) inventarizācija – 45,00 EUR,
6) sadalīšana dzīvokļu īpašumos – 2,24 EUR;
7) ierakstīšana zemesgrāmatā – 14,23 EUR;
8) uzlabota cirkulācija siltumapgādei – 253,00 EUR.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts nosaka, ka Dundagas
novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada
domes izveidota komisija, kuras mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada
pašvaldības mantas privatizāciju, atsavināšanu un iznomāšanu.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 3 (T.Kaudze, M.Burnevics, V.Skuja)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.197:
Atsavināt mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 11 ar kadastra numuru 8862 900
0281, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 38,0 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām
380/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, par nosacīto cenu 5770,00 EUR (pieci
tūkstoši septiņi simti septiņdesmit eiro, 00 centi).
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.
7.
Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 15 atsavināšanu un
nosacītās cenas noteikšanu
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmums nr. 92 „Par nekustamā īpašuma
„Skolotāju māja 2” atsavināšanas uzsākšanu”.
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otrā daļa, 4. panta pirmā daļa, 8. panta
otrā, trešā, sestā, septītā daļa.
3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts.
4. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts.
5. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts.
Mērķis
Atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvokļa īpašums „Skolotāju māja 2” – 15 ar kadastra
nr. 8862 900 0285, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 71,4 m2 un pie dzīvokļa īpašuma
piederošajām 714/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes. Tas atrodas Mazirbē,
Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī „Skolotāju māja 2” – 15).
Ar Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmumu nr. 92 „Par nekustamā īpašuma
„Skolotāju māja 2” atsavināšanas uzsākšanu”, lemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamā
īpašuma „Skolotāju māja 2”, kadastra numurs 8862 002 0225, dzīvokļu īpašumiem.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, savukārt 3. panta otrā daļa nosaka,
ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Tā paša likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atsavinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura
organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā daļa nosaka, ka mantas
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, un septītā
daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. Tā kā
uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju
veic dome.
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Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta
2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Ir
noteikta atsavināmā dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 15 nosacītā cena 9115,30 €, kas sastāv no:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Latio”, reģistrācijas nr. 41703000843,
23.08.2018. sagatavotais dzīvokļa „Skolotāju māja 2” – 15 vērtējums – tā noteiktā tirgus
vērtība ir 8500,00 EUR;
2) novērtēšanas izmaksas – 26,89 EUR;
3) lietošanas mērķa maiņa – 8,33 EUR;
4) inventarizācijas aktualizācija – 12,61 EUR;
5) inventarizācija – 45,00 EUR,
6) sadalīšana dzīvokļu īpašumos – 2,24 EUR;
7) ierakstīšana zemesgrāmatā – 14,23 EUR;
8) uzlabota cirkulācija siltumapgādei – 506,00 EUR.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātā „Dundagas novada pašvaldības
privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts nosaka, ka Dundagas
novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada
domes izveidota komisija, kuras mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada
pašvaldības mantas privatizāciju, atsavināšanu un iznomāšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – 3 (T.Kaudze, M.Burnevics, V.Skuja)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.198:
Atsavināt mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 15 ar kadastra numuru 8862 900
0285, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 71,4 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām
714/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, par nosacīto cenu 9120,00 EUR (deviņi
tūkstoši simtu divdesmit eiro, 00 centi).
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.
8.
Par finansējumu Mazirbes skolas un daudzdzīvokļu mājas ūdens patēriņa un siltuma
patēriņa uzskaites nodošanai
A.Felts
Pamats
MK noteikumi Nr.10134 no 9.12.2008 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”
Mērķis
Nodrošināt aukstā ūdens uzskaiti un siltuma patēriņa uzskaiti atsevišķi skolas ēkai un
daudzdzīvokļu mājai.
Izvērtējums
Līdz šim daudzdzīvokļu mājai aukstā ūdens uzskaite tika veikta pēc aprēķinu metodes atkarībā no
iedzīvotāju skaita. Lai nodrošinātu, ka ūdens patēriņu daudzdzīvokļu mājai un skolas ēkai uzskaitītu
atsevišķi nepieciešams uzstādīt ūdens skaitītājus. Dzīvokļos ūdens skaitītāji, tāpat lai atsevišķi
uzskaitītu atsevišķi siltumenerģijas patēriņu nepieciešams uzstādīt siltumenerģijas skaitītāju
daudzdzīvokļu mājas siltumenerģijas patēriņa uzskaitei. Šāds skaitītājs pašreiz ir tikai skolas ēkai.
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SIA “Kolkas ūdens” ir sagatavojis tāmi iepriekšminēto skaitītāju uzstādīšanai. Darbu veikšanai
nepieciešamie līdzekļi saskaņā ar tāmi ir 3424,14 eiro (bez PVN).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.199:
1.Piešķirt finansējumu EUR 3424,14 (bez PVN) ūdens uzskaites un siltumenerģijas uzskaitei
Mazirbes skolas ēkai un Skolotāju mājai 2.
2.Finansējumu ņemt no NIAN budžetā ieplānotajiem līdzekļiem no izdevumu koda 2279.
Lēmums nododams izpildei: SIA “Kolkas ūdens”
9.
Par traktora pārdošanu
A.Felts
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 2018.gada
budžetu.
Mērķis
Pašvaldības lietderīga rīcība ar kustamo īpašumu.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībai pieder traktors MTZ-80 L T3660 LC, kas bija lietots Mazirbes
internātskolas vajadzībām. Pēc skolas slēgšanas nav izteikti priekšlikumi vai vajadzības pēc šāda
traktora lietošanas. Tādēļ ir priekšlikums traktoru pārdot izsolē, nosakot traktora faktisko vērtību.
SIA “A3Eksperts” ir veikusi traktora novērtēšanu un sagatavots akts NR. AA06-2017-06, nosakot
traktora faktisko vērtību 1100.00 EUR (iekļaujot PVN).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.200:
Pārdot izsolē traktoru MTZ-80 L T3660 LC, nosakot izsoles sākumcenu EUR 1100.00 (iekļaujot
PVN).
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam A.Kojro.
10.
Par papildus finansējumu cirkulācijas sūknim
A.Felts
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts
Saistošie noteikumi “Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
Mērķis
Apkures nodrošināšana
Izvērtējums
Beidzoties 2017./18. gada apkures sezonai Pils katlu mājā ir konstatēti cirkulācijas sūkņa Kolmeks
L-65B/2/1382,2 KW 50Hz darbības traucējumi. Sūknis ir darbojies ilgstoši un ir nolietojies. SIA
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“Akvedukts” piedāvā šādu sūkni iegādāties par 763,20 eiro un PVN. Ir priekšlikums iegādāties un
uzstādīt cirkulācijas sūkni Kolmeks, bet budžetā šādi līdzekļi nav paredzēti un tie ir saskaņojami ar
domi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.201:
1) Iegādāties un uzstādīt Pils katlumājā cirkulācijas sūkni Kolmeks par EUR 763,20 un PVN.
2) Iztrūkstošo finansējumu EUR 763,20 un PVN ņemt no Saimnieciskā dienesta budžeta
līdzekļiem.
Lēmums nododams izpildei Saimnieciskajam dienestam, grāmatvedībai, finansistei
11.
Par telpu pārbūvi pašvaldības administratīvajā ēkā Pils iela 5-1 (otrais stāvs)
A.Felts, M.Burnevics, T.Kaudze, A.Grīvāne
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 2018.gada
budžetu.
Mērķis
Darba telpu nodrošināšana.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība 2013. gadā ir pasūtījusi izstrādāt telpu pārbūves projektu Pils ielai
5-1 2. stāvam virs galvenās ieejas 10 darba vietām un serveru telpai.(sk. projektu) Šobrīd šo
projektu ir nepieciešams aktualizēt un noteikt pašreizējās projekta darbu izmaksas, lai varētu ņemt
aizņēmumu Valsts kasē. Paredzamās izmaksas pārbūves veikšanai pēc veiktās būvdarbu izmaksu
aktualizācijas ir EUR 130 000.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš,), pret- nav, atturas – 4 (V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.202:
Pārbūvēt telpas Pils ielā 5-1 2. stāvā 10 darba vietām un ņemt aizdevumu Valsts kasē (atbilstoši pēc
iepirkuma rezultātiem).
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam, Centrālajai administrācijai
12.
Par nekustamā īpašuma „Anši” izsoles rezultātu apstiprināšanu
A.Felts, M.Burnevics, A.Grīvāne
Pamats
1. 22.06.2018. lēmums nr. 129 „Par nekustamā īpašuma „Anši” atsavināšanu un nosacītās cenas
noteikšanu”.
2. Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Anši”, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā, izsoles noteikumu 23., 39. un 40. punkts.
Mērķis
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Anši” izsoles rezultātus.
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Izvērtējums
Ar 22.06.2018. lēmumu nr. 129 „Par nekustamā īpašuma „Anši” atsavināšanu un nosacītās
cenas noteikšanu” lemts mutiskā izsolē atsavināt Dundagas novada pašvaldībai (turpmāk pašvaldība) piederošo nekustamo īpašumu „Anši” ar kadastra numuru 8850 008 0061 par nosacīto
cenu 33621,00 €.
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Anši” ar kadastra numuru 8850 008 0061 izsole notika
14.09.2018. Uz izsoli bija pieteicies viens pretendents.
Saskaņā ar „Pašvaldības nekustamā īpašuma „Anši”, Dundagas pagastā, Dundagas novadā,
izsoles noteikumu” (turpmāk – izsoles noteikumi) 23. punktu, gadījumā, ja uz izsoli reģistrējies
tikai viens izsoles dalībnieks, objektu pārdod vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par
izsoles sākuma cenu, kas ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli. Nekustamo īpašumu „Anši”
nosolīja SIA „Niedrāji MR”, reģistrācijas nr. 49201000958, par 34121,00 €.
Izsoles noteikumu 39. punkts nosaka, ka Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija
izsoles protokolu apstiprina 7 dienu laikā pēc izsoles, savukārt 40. paredz, ka izsoles rezultātus
apstiprina pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visas objekta pirkuma summas
samaksāšanas. SIA „Niedrāji MR” visu pirkuma summu samaksāja 18.09.2018.
Tiek ierosināts no sagatavotā lēmuma projekta izslēgt 2.punktu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
No sagatavotā lēmuma projekta lemjošās daļas tiek izslēgts 2. punkts „Izsolē iegūto naudu izlietot
Mazirbes internātpamatskolas pedagogiem izmaksāto atlaišanas kompensāciju segšanai”.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.203:
Apstiprināt SIA „Niedrāji MR”, reģistrācijas nr. 49201000958, par nekustamā īpašuma „Anši”,
kadastra numurs 8850 008 0061, ieguvēju par nosolīto cenu 34121,00 €.
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.
13.
Par grozījumiem 2018.gada budžetā
A.Felts, T.Kaudze, M.Burnevics
Pamats
Likuma “Par pašvaldību budžetiem”
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus “Par Dundagas novada pašvaldības
2018.gada budžeta grozījumiem”.
Izvērtējums
Dundagas novada 28.09.2018. pašvaldības saistošie noteikumi “Par Dundagas novada pašvaldības
2018.gada budžeta grozījumiem” tabulas veidā, pielikumā, atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajai
budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta ieņēmumus EUR
4 282942,00, izdevumus EUR 4 945652,00 un finansēšanas plānu EUR 662710,00 apmērā.
Budžeta ieņēmumu daļa palielināta par ieņēmumiem no:
1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gadā – EUR 8 882,00.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi – EUR 8 809,00
3. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem – EUR 2 088,00
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4. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem – EUR 453,00
5. Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis – EUR 587,00
6. Finansējums pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem no 2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim –
EUR 750,00
7. Valsts budžeta finansējums Izglītojamo un to pavadošo personu transporta izdevumu
segšanai, lai nodrošinātu to dalību iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atvēršanas pasākumā
Rīgā – EUR 98,00
8. Valsts budžeta finansējums “Latvijas skolas soma” – EUR 2 443,00
9. Cirsmas izsoles ieņēmumi – EUR 4 364,0
10. Nekustamā īpašuma “Anši” atsavināšanas – EUR 34 121,00
11. Skeitparka izveide Dundagā Nr.AL17-A019.2203-000006 – EUR 7 200,00
12. Dundagas pils pagalma labiekārtošana Nr.17-08-AL17-A019.2203-000008 – EUR 8 852,00
Budžeta grozījumu rezultātā ieņēmumu daļa palielinājusies par EUR 78 647.00. Pamatojoties uz
Dundagas novada domes lēmumiem, izdevumu daļā veikti grozījumi un budžeta izdevumi
palielināti kopsummā par EUR 254 007.00 (skatīt zemāk esošās tabulas):
\Budžeta veids\ Pamatbudžets
\\ KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju
kodi

Apstiprināt
ais 2018.

Precizētais
2018.

Kopā

EUR
4204295,0
0

EUR
78 647,00

EUR
4 282 942,0
0

4.1.1.1.

189802,00

8 882,00

198684,00

4.1.1.2.

3000,00

8809,00

11809,00

4.1.2.2.

500,00

2088,00

2588,00

4.1.3.2.

300,00

453,00

753,00

0,00

587,00

587,00

13.2.2.0.

37230,00

38485,00

75715,00

18.6.2.0.

680873,00

3291,00

681884,00

18.6.3.0.

91340,00

16052,00

107393,00

4 691
645,00

254
007,00

4 945
652,00

I IEŅĒMUMI - kopā
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
parādi par iepriekšējiem gadiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par
mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem
Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības
nodoklis
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm
saņemtie transferti Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem

II IZDEVUMI - kopā

5.1.1.0.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
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Vispārējie valdības dienesti

01.000

504306,00

0,00

504306,00

Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība

03.000
04.000

75493,00
146462,00

75493,00
146462,00

Vides aizsardzība

05.000

736506,00

0,00
0,00
188
648,00

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

06.000

229431,00

0,00

229431,00

Atpūta, kultūra un reliģija

08.000

0,00

949233,00

Izglītība
Sociālā aizsardzība

09.000
10.000

949233,00
1775173,0
0
275041,00

65 359,00
0,00

1840532,00
275041,00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
2567346,0
Atlīdzība
1000
0
48001,00
1262479,0
Preces un pakalpojumi
2000
0
-1614,00
Subsīdijas un dotācijas
3000
52610,00
2000,00
Pamatkapitāla veidošana
5000
487060,00 207426,00
Sociālie pabalsti
6000
225794,00
194,00
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā
sadarbība
7000
94634,00
-2000,00
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-)
(I-II)

IV FINANSĒŠANA - kopā
1

2

2615347,00
1260865,00
54610,00
694486,00
225988,00
92634,00

-487
350,00

-175
360,00

-662 710,00

501 282,0
0
5

161
428,00
7

662 710,00
11

14 654,00

16 898,00

176082,00

309477,00

176082,00

453731,00

Pieprasījuma noguldījumu atlikums
perioda beigās

F22010000
PB

Aizņēmumi

F40020000

14 432,00
133395,00

F40020010

277649,00

Saņemtie aizņēmumi

925154,00

Paskaidrojuma raksts 2018.gada plānotajām ieņēmumu un izdevumu tāmēm
EUR
Paskaidrojums
Uzskaites dimensija: 031 - Dundagas vidusskola (tehniskie darbinieki)
28 600,00
Lēmums Nr.170; 27.07.2018.
Uzskaites dimensija: 005; 0051; 0052; 0061; 0062 – Mazirbes internātpamatskola
48001,00
-1614,00
194,00

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Sociālie pabalsti
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Uzskaites dimensija: 733 - Pārējā vides aizsardzība, apzaļumošana
Lēmums Nr.51 no 23.03.2018.
2744,00
Uzskaites dimensija: 411 - Pr.-Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē"
Nr.16-08-FL04-F043.0202-000001
Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansēts
176082,00
projekta “Dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas
piekrastē” īstenošana
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par budžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2018. EUR 14432,00,
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.
2018.gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. ir EUR 14 654,00.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, M.Burnevics), pret- nav, atturas – 3 (V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.204:
Apstiprināt Dundagas novada domes 2018.gada 28.septembra saistošos noteikumus Nr.5 “Par
Dundagas novada pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem”.
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai
14.
Par signalizācijas ierīkošanu Mazirbes skolā
A.Felts
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts, saistošie noteikumi par pašvaldības 2018.gada
budžetu.
Mērķis
Drošības nodrošināšana.
Izvērtējums
Ar 2018.gada 31. augustu ir slēgta Mazirbes internātskola. Skolas administrators darbu beidza
2018.gada 14. septembrī. Ir sagatavots tehniskais projekts un tāme par signalizācijas ierīkošanu
skolas 1. stāvā un tas izmaksā EUR 3600.00. Tiek ierosināts ierīkot skolas 1. stāvā apsardzes
signalizāciju, lai būtu drošība par materiālo vērtību saglabāšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.205:
1) Ierīkot apsardzes signalizāciju Mazirbes skolas 1. stāvā par EUR 1374,44 .
2) Iztrūkstošo finansējumu EUR 1374,44 paredzēt no plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada
beigās
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam
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15.
Par Dundagas novada domes komiteju sēžu audio ierakstu publiskošanu
A.Felts
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants.
Mērķis
Noteikt, ka Dundagas novada domes komiteju sēžu audio ieraksti tiek publicēti
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 56.pantu, komiteju sēdes ir atklātas. Šī likuma 56.panta
5.daļa nosaka, ka sēdes tiek protokolētas.
Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas
novada pašvaldības nolikums” 35.punkta 3.apakšpunkts nosaka, ka Komiteju darba tehnisko
apkalpošanu nodrošina Centrālās administrācijas pārvalde, kura nodrošina komitejas sēžu
protokolēšanu un audioierakstu, kā arī sagatavo komitejas sēžu protokolus un audioierakstus (citas
personas sēdes gaitu drīkst ierakstīt analoģiski saistošo noteikumu 71.1 punktā noteiktajai kārtībai).
Dundagas novada domes sēžu audio ieraksti tiek publicēti atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”
37.pantā noteiktajam un Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu
Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 71.punktam.
Ierosinājums publicēt Dundagas novada domes komiteju sēžu audio ierakstus radies, jo
svarīgākās un plašākās diskusijas lēmumprojektu izskatīšanas gaitā notiek komiteju sēdēs. Tā kā
visiem iedzīvotājiem nav iespējams apmeklēt komiteju sēdes, jo tās notiek piektdienās darba laikā,
tad ar šiem grozījumiem tiek noteikts, ka sēžu audio ieraksti tiek publicēti un ir ikvienam pieejami
pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē. Šādi tiek nodrošināta iedzīvotāju informētība par pašvaldībā
notiekošajiem procesiem un to virzību, kā arī tiek veicināta iedzīvotāju iesaistīšanās politiskajos
procesos novadā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, R.Rūmniece, J.Mauriņš, V.Skuja,
T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – 1 (M.Napskis)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.206:
1. Pieņemt iesniegto 2018.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.6 Grozījumus Dundagas
novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Dundagas
novada pašvaldības nolikums” projektu (pievienots pielikumā).
2. Sākt publicēt komiteju sēžu audio ierakstus sākot ar 2018.gada septembra komiteju sēžu
ierakstiem.
Lēmums nododams izpildei: Centrālās administrācijas vadītājam.
16.
Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmā skolu apmaiņas partnerība
Ziņo I.Ralle; A.Felts
Pamatojums
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu “Par
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību
projekta Nr.2018-1-PL01-KA229-050970_1” pieteikuma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu
Dundagas vidusskolai.
Mērķis
Dundagas vidusskolas attīstības plāna īstenošana paredz mācību stratēģiju attīstīšanu un kvalitatīvas
un konkurētspējīgas izglītības vides veidošanu.
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Izvērtējums
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 28 184,00. 75 % no kopējās summas Valsts izglītības
attīstības aģentūra pēc projekta līguma parakstīšanas ieskaita projekta mērķiem paredzētajā
Dundagas novada pašvaldības kontā. Projekta realizētājam Dundagas vidusskolai nepieciešams
paredzēt 25 % priekšfinansējumu, kas pēc projekta īstenošanas, atskaites iesniegšanas un
apstiprināšanas Valsts izglītības attīstības aģentūrā, tiek atmaksāts.
Projekta realizācijas laiks 3 gadi.
Pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām” 5.pantu un 15.panta 4.punktu dome lemj:
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.207:
1. Atbalstīt Dundagas vidusskolas piedalīšanos Eiropas Savienības Erasmus+ programmas
pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektā Nr.2018-1-PL01KA229-050970_1”,
nodrošinot
projekta
realizēšanai
nepieciešamo
25%
priekšfinansējumu.
2. Priekšfinansējumu 25 % projekta realizācijai paredzēt 2020.gada budžetā.
3. Līdz līguma parakstīšanai un pirmā maksājuma saņemšanai nodrošināt ar
priekšfinansējumu EUR 1500 apmērā aviobiļešu iegādei un viesnīcu apmaksai
2018.gada oktobrī. Finansējumu paredzēt no plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada
beigās
Lēmums nosūtāms: Dundagas vidusskolas direktorei, grāmatvedībai
17.
Par grozījumiem Dundagas novada domes 22.06.2018. sēdes lēmumā Nr.156 “Par apbūves
tiesību līguma slēgšanu”
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada domes 22.06.2018. sēdes lēmums Nr.156 “Par apbūves tiesību līguma
slēgšanu”.
2. Civillikuma 1129.2 pants.
Mērķis
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši noteiktajam
lietošanas veidam un likumam. Iznomāt zemes daļu ar apbūves tiesībām.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) īpašumā ir nekustamais īpašums ar
kadastra Nr.8850 020 0053, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0053,
kurā ir izdalīta zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0053 8001, 104 m 2 platībā
(turpmāk tekstā – īpašuma “Tirgus laukums” daļa).
Īpašuma “Tirgus laukums” daļā, atrodas ēku īpašums “Pils iela 3A”ar kadastra Nr. 8850 520
0016 ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0053 001, kas nav Pašvaldības īpašumā.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 22.06.2018. sēdes lēmuma Nr.156 “Par apbūves tiesību
līguma slēgšanu” lemjošās daļas 2.punktu ir nolemts, īpašuma “Tirgus laukums” daļu iznomāt ar
apbūves tiesībām, bet ar 3.1. punktu nolemts, noteikt tā termiņš tādu pašu, kā 13.11.2017. zemes
nomas tiesību līgumā Nr.DD-8-2.1/17/70 līdz 22.02.2027.
Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantu ir noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt
mazāks par desmit gadiem.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.208:
Grozīt Dundagas novada domes 22.06.2018. sēdes lēmuma Nr.156 “Par apbūves tiesību līguma
slēgšanu” lemjošās daļas 3.1.punktu izsakot to sekojošā redakcijā:
“nosakot tā termiņu līdz 31.12.2028.”
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: (Vārds, uzvārds) personīgi Dundagas novada pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
18.
Par nekustamā īpašuma „Vecvalgani” sadalīšanu
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 24.08.2018. iesniegums.
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Vecvalgani” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Vecvalgani” ar kadastra Nr. 8862 002 0014 (turpmāk – nekustamais
īpašums „ Vecvalgani”) kopplatība ir 5,0900 ha, tas atrodas Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no:
1) 2,8800 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0015;
2) 2,2100 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0014.
Nekustamā īpašuma „Vecvalgani” īpašnieks (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxx) iesniedzis Dundagas
novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 24.08.2018. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā
24.08.2018. ar Nr. DD-3-26.1/18/802), kurā lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Vecvalgani”,
no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0015 un piešķirt tai nosaukumu
„Valgala”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai,
t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: starpgabalu likvidēšanai
vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; zemes vienību (arī
kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no tā
dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana nav
paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts 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.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka nosaukumus
administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem,
viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts
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valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos,
sadzīves un citus apstākļus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.209:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Vecvalgani” ar kadastra Nr. 8862 002 0014 sadalīšanai, atdalot no
tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0015.
2. Nekustamā īpašuma „Vecvalgani” ar kadastra Nr. 8862 002 0014 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8862 002 0014 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Vecvalgani”.
3. Nekustamā īpašuma „Vecvalgani” ar kadastra Nr. 8862 002 0014 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8862 002 0015 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Valgala”.
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. (Vārds, uzvārds)personīgi Dundagas novada pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
19.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bisenieki”
A.Felts
Pamats
1. SIA „Hornet.lv” 23.08.2018. iesniegums.
2. Dundagas novada domes 23.03.2018. sēdes lēmums Nr.59 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi
īpašumam „Bisenieki””.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.
4. Zemes ierīcības likuma 19.pants.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Bisenieki” ar kadastra Nr. 8850 013 0049 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 013 0049 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 23.03.2018. sēdes lēmumu Nr.59 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi īpašumam „Bisenieki””, tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Bisenieki” ar kadastra Nr. 8850 013 0049 (turpmāk – nekustamais īpašums „Bisenieki”) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0049, sadalot to divās daļās (īpašumos).
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA „Hornet.lv”
23.08.2018. iesniegumu (reģistrēts 27.08.2018. ar Nr. DD-3-31.1/18/923) ar lūgumu apstiprināt
izstrādāto zemes ierīcības projektu.
Nekustamā īpašuma „Bisenieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0049 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās.
Projekta risinājums paredz atdalīt zemes vienību Nr. 2 – 8,59 ha platībā, plānotais zemes
vienības kadastra apzīmējums 8850 013 0071 (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās
uzmērīšanas laikā). Zemes vienībai plānots piešķirt nosaukumu „Upenes”, Dundagas pagasts,
Dundagas novads. Piekļuve zemes vienībai, pēc projekta realizācijas, nodrošināma izmantojot esošo
nobrauktuvi no valsts vietējā autoceļa V1387 „Meļķi-Ostes-Neveja-Tierķi”, tālāk pa teritoriju, kura
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var kalpot par pamatu servitūta tiesību nodibināšanai caur jaunizveidojamo īpašumu „Bisenieki”
(zemes ierīcības projektā zemes vienība Nr. 1).
Pēc sadalīšanas paliekošā zemes vienība plānota Nr.1 – 2,10 ha platībā, plānotais zemes vienības
kadastra apzīmējums 8850 013 0070 (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas
laikā). Tai plānots saglabāt esošo nosaukumu „Bisenieki”, Dundagas pagasts, Dundagas novads.
Piekļuve zemes vienībai nodrošināma izmantojot esošo nobrauktuvi no valsts vietējā autoceļa
V1387 „Meļķi-Ostes-Neveja-Tierķi”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Bisenieki” zemes robežu plāna, kurā
norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas, tas saskaņots ar nepieciešamajām institūcijām.
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts
rekvizīts, kas nav adrese.
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 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.210:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bisenieki” ar kadastra Nr. 8850 013
0049 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0049 sadalīšanai divās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. 2,10 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
8850 013 0070 saglabāt nosaukumu „Bisenieki” un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101);
2.2. 8,59 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
8850 013 0071 piešķirt nosaukumu „Upenes” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
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 „Hornet.lv”
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
20.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Grīvani”
A.Felts
Pamats
1. SIA „Latvijasmernieks.lv” 30.08.2018. iesniegums.
2. Dundagas novada pašvaldības domes 22.06.2018. sēdes lēmums Nr.141 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašumam „Grīvani””.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.
4. Zemes ierīcības likuma 19.pants.
5. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts.
Mērķis
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Nekustamā īpašuma „Grīvani” ar kadastra Nr. 8850 025 0020 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 025 0021 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada pašvaldības domes 22.06.2018. sēdes lēmumu Nr.141 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašumam „Grīvani””, tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Grīvani” ar kadastra Nr. 8850 025 0020 (turpmāk – nekustamais īpašums „Grīvani”)
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0021, sadalot to divās daļās (īpašumos).
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA
„Latvijasmernieks.lv” 31.08.2018. iesniegumu (reģistrēts 31.08.2018. ar Nr. DD-3-26.1/18/819) ar
lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu.
Nekustamā īpašuma „Grīvani” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0021 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās.
Projekta risinājums paredz atdalīt zemes vienību Nr. 2 – 7,20 ha platībā, plānotais zemes
vienības kadastra apzīmējums 8850 025 0076 (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās
uzmērīšanas laikā). Zemes vienībai plānots piešķirt nosaukumu „Laukgrīvani”. Piekļuve zemes
vienībai, pēc projekta realizācijas, nodrošināma izmantojot esošo nobrauktuvi no valsts reģionālā
autoceļa P125 „Talsi-Dundaga-Mazirbe”, tālāk pa esošu ceļa teritoriju caur nekustamajiem
īpašumiem ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0025, 8850 025 0020, 8850 025 0023, tad pa
projektēto ceļu caur jaunizveidojamo īpašumu „Grīvani” (zemes ierīcības projektā zemes vienība
Nr. 1). Esošā un projektētā ceļa teritorija var kalpot par pamatu servitūta tiesību nodibināšanai.
Pēc sadalīšanas paliekošā zemes vienība plānota Nr.1 – 10,00 ha platībā, plānotais zemes
vienības kadastra apzīmējums 8850 025 0074 (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās
uzmērīšanas laikā). Tai plānots saglabāt esošo nosaukumu „Grīvani”. Piekļuve zemes vienībai, pēc
projekta realizācijas, nodrošināma izmantojot esošo nobrauktuvi no valsts reģionālā autoceļa P125
„Talsi-Dundaga-Mazirbe”, tālāk pa esošu ceļa teritoriju caur nekustamajiem īpašumiem ar kadastra
apzīmējumu 8850 025 0025, 8850 025 0020, 8850 025 0023. Esošā ceļa teritorija var kalpot par
pamatu servitūta tiesību nodibināšanai.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Grīvani” zemes robežu plāna, kurā
norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas, tas saskaņots ar nepieciešamajām institūcijām.
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts
rekvizīts, kas nav adrese.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 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 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.211:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Grīvani” ar kadastra Nr. 8850 025
0020 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0021 sadalīšanai divās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1.
10,00 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
8850 025 0074 saglabāt nosaukumu „Grīvani” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLM – 0201);
2.2.
7,20 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
8850 025 0076 piešķirt nosaukumu „Laukgrīvani” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM – 0101).
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv
2. SIA „Latvijasmernieks.lv” – janis.rutkis@latvijasmernieks.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
21.
Par nekustamā īpašuma „Jaunarāji” sadalīšanu
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 05.09.2018. iesniegums.
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Jaunarāji” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Jaunarāji” ar kadastra Nr. 8850 026 0012 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Jaunarāji”) kopplatība ir 2,8200 ha, tas atrodas Sabdagas, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un
sastāv no:
1) 0,8800 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0039;
2) 1,9400 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0012.
Nekustamā īpašuma „Jaunarāji” īpašnieks (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxx) iesniedzis Dundagas
novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 05.09.2018. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā
07.09.2018. ar Nr. DD-3-26.1/18/837), kurā lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunarāji”, no
tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0039 un piešķirt tai nosaukumu
„Arājnieki”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai,
t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: starpgabalu likvidēšanai
vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; zemes vienību (arī
kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no tā
dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana nav
paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts 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.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka nosaukumus
administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem,
viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts
valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos,
sadzīves un citus apstākļus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.212:

25

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jaunarāji” ar kadastra Nr. 8850 026 0012 sadalīšanai, atdalot no tā
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0039.
2. Nekustamā īpašuma „Jaunarāji” ar kadastra Nr. 8850 026 0012 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 026 0012 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Jaunarāji”.
3. Nekustamā īpašuma „Jaunarāji” ar kadastra Nr. 8850 026 0012 zemes vienībai (īpašumam) ar
kadastra apzīmējumu 8850 019 0039 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Arājnieki”.
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. Zvērinātam notāram uz e-pastu: indulis.sermuksnis@latvijasnotars.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
22.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Prūši”
A.Felts
Pamats
1. SIA „Latvijasmernieks.lv” 05.09.2018. iesniegums.
2. Dundagas novada pašvaldības domes 27.07.2018. sēdes lēmums Nr.167 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašumam „Prūši””.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.
4. Zemes ierīcības likuma 19.pants.
5. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Prūši” ar kadastra Nr. 8850 012 0017 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 012 0017 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada pašvaldības domes 27.07.2018. sēdes lēmumu Nr.167 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašumam „Prūši””, tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Prūši” ar kadastra Nr. 8850 012 0017 (turpmāk – nekustamais īpašums „Prūši”) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0017, sadalot to divās daļās (īpašumos).
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Latvijasmernieks.lv” 05.09.2018. iesniegumu
(reģistrēts 05.09.2018. ar Nr. DD-3-31.2/18/950) ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības
projektu.
Nekustamā īpašuma „Prūši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0017 ir izstrādāts
zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās.
Projekta risinājums paredz atdalīt zemes vienību Nr. 1 – 12,00 ha platībā (platība var tikt
precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā), plānotais zemes vienības kadastra apzīmējums 8850
012 0035. Zemes vienībai plānots piešķirt nosaukumu „Laukprūši”. Piekļuvi zemes vienībai, pēc
projekta realizācijas, ir iespējams nodrošināt izmantojot esošo nobrauktuvi no valsts vietējā autoceļa
V1382 „Meļķi-Ostes-Neveja-Tierķi”, tālāk pa esošu ceļa teritoriju caur nekustamo īpašumu ar
kadastra apzīmējumu 8850 012 0019 (ceļa teritorija var kalpot par pamatu servitūta tiesību
nodibināšanai) un tālāk pa esošu servitūta ceļu caur īpašumu ar kadastra apzīmējumu 8850 012
0009.
Pēc sadalīšanas paliekošā zemes vienība plānota Nr.2 – 12,00 ha platībā (platība var tikt
precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā), plānotais zemes vienības kadastra apzīmējums 8850
012 0034. Tai plānots saglabāt esošo nosaukumu „Prūši”. Piekļuvi zemes vienībai, pēc projekta
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realizācijas, ir iespējams nodrošināt izmantojot esošo nobrauktuvi no valsts vietējā autoceļa V1382
„Meļķi-Ostes-Neveja-Tierķi”, tālāk pa esošu ceļa teritoriju caur nekustamo īpašumu ar kadastra
apzīmējumu 8850 012 0019 (ceļa teritorija var kalpot par pamatu servitūta tiesību nodibināšanai) un
tālāk pa esošu servitūta ceļu caur īpašumu ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0009, tad pa projektēto
ceļu caur jaunizveidojamo īpašumu „Laukprūši” (zemes ierīcības projektā zemes vienība Nr. 1).
Esošā un projektētā ceļa teritorija var kalpot par pamatu servitūta tiesību nodibināšanai.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Prūši” zemes robežu plāna, kurā
norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas, tas saskaņots ar nepieciešamajām institūcijām.
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts
rekvizīts, kas nav adrese.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 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 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.213:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Prūši” ar kadastra Nr. 8850 012 0017
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0017 sadalīšanai divās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. 12,00 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
8850 012 0035 piešķirt nosaukumu „Laukprūši” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101);
2.2. 12,00 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
8850 012 0034 saglabāt nosaukumu „Prūši” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv
2. SIA „Latvijasmernieks.lv” – janis.rutkis@latvijasmernieks.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
23.
Par nekustamā īpašuma „Skudriņas 1” sadalīšanu
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) 05.09.2018. iesniegums.
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Skudriņas 1” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
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Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Skudriņas 1” ar kadastra Nr. 8850 008 0055 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Skudriņas 1”) kopplatība ir 38,7000 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā
un sastāv no:
1) 7,7000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0058;
2) 19,7000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0056;
3) 2,3000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0057;
4) 9,0000 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0055.
Nekustamā īpašuma „Skudriņas 1” īpašnieki (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxx) un (Vārds, uzvārds)
(p.k.xxxx) iesnieguši Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 05.09.2018.
iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 05.09.2018. ar Nr. DD-3-26.1/18/827), kurā lūdz atļauju sadalīt
nekustamo īpašumu „Skudriņas 1”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 008
0058, un piešķirt tai nosaukumu „ Mazskudriņas”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai,
t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: starpgabalu likvidēšanai
vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; zemes vienību (arī
kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no tā
dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana nav
paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts 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.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka nosaukumus
administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem,
viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts
valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos,
sadzīves un citus apstākļus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.214:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Skudriņas 1” ar kadastra Nr. 8850 008 0055 sadalīšanai, atdalot
no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0058.
2. Nekustamā īpašuma „Skudriņas 1” ar kadastra Nr. 8850 008 0055 zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 8850 008 0055, 8850 008 0056, 8850 008 0057, pēc sadalīšanas, saglabāt nosaukumu
„Skudriņas 1”.
3. Nekustamā īpašuma „Skudriņas 1” ar kadastra Nr. 8850 008 0055 zemes vienībai (īpašumam) ar
kadastra apzīmējumu 8850 008 0058, pēc sadalīšanas, piešķirt nosaukumu „Mazskudriņas”.
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. (Vārds, uzvārds) personīgi Pašvaldībā
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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24.
Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas pilnveidošanu
Ziņo L.Laicāns; A.Felts, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics
Pamats
1. Dundagas novada domes 27.07.2018. sēdes lēmums nr.163 „Par Dundagas novada teritorijas
plānojuma 4.redakciju”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 86., 87., 88.2. punkts.
Mērķis
Izstrādāt Dundagas novada teritorijas plānojumu.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 27.07.2018. sēdes lēmumu nr. 163 (sēdes protokols nr. 11,
4.§) „Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 4.redakciju” no 2018.gada 6. līdz 26. augustam
publiskajai apspriešanai bija nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 4. redakcija un Vides
pārskats.
Publiskās apspriešanas sanāksme notika 23. augustā plkst. 13.00 Kolkas tautas namā, Kolkā un
plkst. 17.00 Brīvā laika pavadīšanas centrā, Pils ielā 9, Dundagā.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) 86. punktu pēc publiskās
apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas
laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 87.punktu izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai pašvaldības
domē šo noteikumu 86. punktā minētās sanāksmes protokolu, teritorijas plānojuma redakciju,
priekšlikumus par izmaiņām tajā, kā arī vides pārskatā, ja atbildīgā institūcija par ietekmes uz vidi
novērtējumu lēmusi par stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu attiecīgajam
plānošanas dokumentam.
MK noteikumu Nr.628 88.punkts nosaka, ka pašvaldības dome pieņem vienu no šādiem
lēmumiem:
88.1. apstiprināt izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju;
88.2. pilnveidot teritorijas plānojuma redakciju;
88.3. noraidīt izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju un izstrādāt to no jauna atbilstoši jaunam
darba uzdevumam.
Saskaņā ar saņemtajiem institūciju atzinumiem un iedzīvotāju priekšlikumiem, teritorijas
plānojuma 4.redakcijā ir veicami papildinājumi, līdz ar to būtu pilnveidojama teritorijas plānojuma
redakcija
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.215:
Pilnveidot Dundagas novada teritorijas plānojuma 4. redakciju un Vides pārskatu atbilstoši
institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
25.
Par grozījumiem Dundagas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmumā Nr. 47.
Ziņo L.Laicāns; A.Felts, V.Skuja, M.Burnevics, A.Grīvāne
Pamats
1. Dundagas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmums Nr. 47 (protokols Nr. 3. 17.§) „Par
Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.
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2. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 161., 162. punkts.
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļa.
4. Aizsargjoslu likuma 67.panta 1.daļa.
5. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 77.1., punkts.
Mērķis
Izstrādāt Dundagas novada teritorijas plānojumu.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmumu Nr. 47 (protokola Nr. 3. 17.§)
„Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – domes lēmums Nr.47)
tika nolemts uzsākt Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādi un apstiprināts darba uzdevums
(turpmāk – darba uzdevums).
Izstrādājot Dundagas novada teritorijas plānojumu ir saņemti 4 iesniegumi, kuros lūgts pārskatīt
un tajā iestrādāt prasības, kas noteiktu vēja ģeneratoru attālumus līdz dzīvojamām mājām, tai skaitā
izstrādāt kartoshēmu, kur būtu skaidri noteiktas teritorijas, kurās nākotnē atļauta vēja elektrostaciju
izvietošana.
Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.240) 161. punkts nosaka, ka vēja elektrostacijas, kuru
jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot rūpniecības teritorijā (R), tehniskās apbūves teritorijā
(TA) un lauksaimniecības teritorijā (L) vai teritorijas plānojumā un lokālplānojumā norādītajās
vietās.
Savukārt MK noteikumu Nr.240 162. punkts nosaka, ka teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā
var noteikt teritorijas, kurās vēja elektrostaciju būvniecība ir aizliegta.
Izstrādājot Dundagas novada teritorijas plānojumu ir saņemti 5 iesniegumi, kuros lūgts mainīt
Kolkas pagasta ciemu robežas.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļu Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ciemu robežu noteikšanas kārtību papildus šā panta pirmajā
un otrajā daļā minētajai kārtībai nosaka Aizsargjoslu likums.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 67.pantu 1.daļu ciemu robežas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes aizsargjoslā apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties
uz pašvaldības priekšlikumu vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma projektā.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 77.1. punktu, darba uzdevumā ietver izstrādes pamatojumu un konkrētus
uzdevumus.
Ņemot vērā, ka ar domes lēmumu Nr.47 netika paredzēts Dundagas novada teritorijas plānojumā
noteikt teritorijas, kurās vēja elektrostaciju būvniecība ir aizliegta, kā arī precizēt ciemu robežas, ir
precizējams darba uzdevums.
Sagatavotais lēmuma projekts:
Veikt grozījumus ar Dundagas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmumu Nr. 47 (protokola Nr. 3.
17.§) „Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” apstiprinātajā pielikumā
“Darba uzdevums Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādei”:
1. Papildināt darba uzdevumu ar 2.14. punktu sekojošā redakcijā:
“2.14. Teritorijas plānojumā noteikt teritorijas, kurās vēja elektrostaciju būvniecība ir
aizliegta.”
2. Papildināt darba uzdevumu ar 2.15. punktu sekojošā redakcijā:
“2.15. Teritorijas plānojumā izvērtēt nepieciešamību paplašināt Kolkas pagasta ciemu
robežas saskaņā ar iedzīvotāju priekšlikumiem.”
Tiek rosināts lēmuma projektu noraidīt un pieturēties pie sākotnēji apstiprinātā darba uzdevuma.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 0 balsīm par, pret- 8 (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics), atturas – 1 (A.Grīvāne)
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 34.panta ceturto daļu, lēmums nav pieņemts.
26.
Par pašvaldības ceļiem
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts.
2. 2015.gada SIA “Smilšu pilis” izstrādāts dokuments “Dundagas novada ceļu īpašumtiesību
sakārtošanas priekšlikumi”.
3. Likuma par pašvaldībām 15.panta 2.daļa.
4. Ministru kabineta noteikumi Nr.361 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”
11.punkts.
5. 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 pagasta teritorijas
funkcionālais zonējums” .
Mērķis
Sakārtot jautājumu par pašvaldības ceļiem/ielām Dundagas pagastā.
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma par pašvaldībām 15.panta 2.daļu, viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā
arī ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu.
Izvērtējot 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 kartes „Dundagas pagasta teritorijas
funkcionālais zonējums”, 2015.gada SIA “Smilšu pilis” izstrādātos Dundagas novada ceļu
īpašumtiesību sakārtošanas priekšlikumus un Ministru kabineta noteikumos Nr.361 „Pašvaldību
ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.361) noteiktās prasības
un Dundagas novada pašvaldības ielu un ceļu sarakstu, attīstības un plānošanas nodaļa un
saimnieciskais dienests piedāvā veikt sekojošas izmaiņas Dundagas novada pašvaldības ceļu un ielu
sarakstā:
Dundagas novada ceļi
Ceļa nosaukums
Garums Ceļa
(m)
grupa
Vecvagari_Pernītes
A
Kaļķi -Lankas
1234
Plaģlejas7358
Vīgriežlejas
Valdnieki881
Alkšbirzes
Kaļķi- Kaļķu kapi
C
Birzkalni-Gruži
3550
C
Mazirbes baznīca
nav

Priekšlikumi izmaiņu veikšanai
Ceļa
Garums Ceļa
Veicamās darbības
nosaukums
(m)
grupa
B
Labojama grupa
885
Labojami parametri
5492
Labojami parametri
802

3260

B
B

270

B
C

C
Pāce -

Labojami parametri
Labojuma grupa
Labojami parametri
un grupa
Labojama grupa
Pievienojams
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peldētava
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.361 11.punktu, noteikts, ka ja tiek pārņemts pašvaldības īpašumā
pašvaldības ceļš, tiek mainīti pašvaldības ceļa tehniskie parametri vai nosaukums, pašvaldība viena
mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo un iesniedz valsts akciju sabiedrībā
"Latvijas Valsts ceļi" iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.216:
1. Izdarīt labojumus pašvaldības ceļu garumā ceļiem:
1.1. „Kaļķi – Lankas”, nosakot tā garumu 885 m (1.pielikums);
1.2. „Plaģleja – Vīgriežeja”, nosakot tā garumu 5492 m (2.pielikums);
1.3. „Valdnieki – Alkšbirzes”, nosakot tā garumu 802 m (3.pielikums):
1.4. „Birzkalni – Gruži”, nosakot tā garumu 3260 m (4.pielikums).
2. Izdarīt labojumus pašvaldības ceļu grupā ceļiem:
2.1. “Vecvagari-Pernītes”, nosakot tā grupu B;
2.2. “Kaļķi-Kaļķu kapi”, nosakot tā grupu B;
2.3. “Birzkalni-Gruži”, nosakot tā grupu B;
2.4. “Mazirbes baznīca”, nosakot tā grupu B.
3.

Kā pašvaldības ceļu noteikt ceļu ar nosaukumu „Pāce - peldētava”, nosakot tā garumu 270m,
tā grupu C (5.pielikums).

Lēmums nosūtāms: A/S "Latvijas Valsts ceļi"
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam, Attīstības un plānošanas nodaļai
27.
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
A.Felts
27.1. 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 2018.gada 25.jūlijā saņemts (Vārds, uzvārds), dzīvojošas
“Delfīni”, dz.13, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, rakstveida iesniegums, reģ. Nr. DD-326.2/18/748, kurā lūgts anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē: “Delfīni”,
dz.13, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads. (Vārds, uzvārds) apstiprinājusi, ka ir minētā
nekustamā īpašuma “Delfīni” dz.13 īpašniece un iesniegumā pamatojusi, ka (Vārds, uzvārds)
faktiski Latvijā nedzīvo, kā arī minētā persona viņai nav personīgi pazīstama, tādēļ uzskata, ka
(Vārds, uzvārds) nav tiesiska pamata būt deklarētam viņai piederošajā īpašumā.
2018.gada 1.augustā (Vārds, uzvārds) pašvaldībā iesniegusi pielikumu 24.07.2018.
iesniegumam (reģ. Nr. DD-3-26.2/18/761), kurā papildus vēl precizējusi, ka (Vārds, uzvārds)
minētajā adresē, kā arī Latvijā, nedzīvo jau kopš 2000.gada.
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2.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā noteikto, iesniegumu ar
lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu ir tiesības iesniegt jebkurai ieinteresētai
personai. Savukārt, 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 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:
2.1.1. informāciju no Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas par nekustamo
īpašumu “Delfīni” dz.13, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā un konstatēja, ka 2009.gada
14.oktobrī uz nodaļas lēmuma pamata izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība, nodalījums Nr.
100000013291 13, kadastra numurs: 8862 900 0100 apliecina, ka nekustamā īpašuma “Delfīni”
dz.13, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā īpašumtiesības ierakstītas zemesgrāmatā uz (Vārds,
uzvārds) vārda uz dāvinājuma līguma pamata;
2.1.2. informāciju no LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un konstatēja,
ka (Vārds, uzvārds) dzīvesvieta Dundagas novada Kolkas pagasta Kolka, “Delfīni”, dz.13 deklarēta
1994.gada 31.oktobrī. Uz deklarēšanās brīdi (Vārds, uzvārds) bija nepilngadīgs (9 gadi), un tā kā
minēto adresi 1994.gada 31.oktobrī norādījusi arī (Vārds, uzvārds), secināms, ka tiesisko pamatu
(Vārds, uzvārds) ieguvis uz radniecības pamata, jo saskaņā ar tā brīža spēkā esošajiem
pierakstīšanās un izrakstīšanās noteikumiem nepilngadīga bērna dzīvesvieta ir viena no vecāku
norādītajām dzīvesvietām, par ko tiek izdarīts ieraksts attiecīgajā pierakstīšanās dokumentācijas
veidlapā;
2.1.3. Kolkas pagasta pārvaldes arhīvā nav saglabāti personu pierakstīšanās/izrakstīšanās
dokumenti par 1994.gadu, jo šie dokumenti, saskaņā ar lietu glabāšanas termiņiem par 1994.gadu ir
jau iznīcināti (īslaicīgi glabājamas lietas), līdz ar to nav iespējams iegūt apstiprinājumu faktam par
dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskā pamata iegūšanu.
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. 2018.gada 09.augustā nosūtīja (Vārds, uzvārds) pa pastu ierakstītā sūtījumā uz
deklarētās 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 deklarētai 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”;
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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;
3.1.3. Iedzīvotāju reģistra likuma 15.panta otrā daļa nosaka, ka „Ja persona, kurai ir
Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir
paziņot Pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Reģistrā iekļautajās
ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās
aizbildnībā vai aizgādnībā (ar Latvijas konsulārās vai diplomātiskās pārstāvniecības starpniecību),
ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās. Personām, kurām ir ierobežota rīcībspēja, ir tiesības
sniegt Pārvaldei minētās ziņas”. Arī Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta 5.daļa nosaka, ka
„ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas
deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā”;
3.1.4. konstatēja, ka pamatojoties uz LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par (Vārds,
uzvārds) deklarētas dzīvesvietas adresi, līdz 2018.gada 06.septembrim nekādas izmaiņas adresē nav
reģistrētas.
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 2)punktu,
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.217:
Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxx deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas
novads, Kolkas pagasts, Kolka, “Delfīni” dz.13.
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: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei
27.2. 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
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Izvērtējums
1.
Dundagas novada pašvaldībā 2018.gada 25.jūlijā saņemts (Vārds, uzvārds), dzīvojošas
“Delfīni”, dz.13, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, rakstveida iesniegums, reģ. Nr. DD-326.2/18/748, kurā lūgts anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē: “Delfīni”,
dz.13, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads. (Vārds, uzvārds) apstiprinājusi, ka ir minētā
nekustamā īpašuma “Delfīni” dz.13 īpašniece un iesniegumā pamatojusi, ka (Vārds, uzvārds)
faktiski Latvijā nedzīvo, kā arī minētā persona viņai nav personīgi pazīstama, tādēļ uzskata, ka
(Vārds, uzvārds) nav tiesiska pamata būt deklarētai viņai piederošajā īpašumā.
2018.gada 1.augustā (Vārds, uzvārds) pašvaldībā iesniegusi pielikumu 24.07.2018.
iesniegumam (reģ. Nr. DD-3-26.2/18/761), kurā papildus vēl precizējusi, ka (Vārds, uzvārds)
minētajā adresē, kā arī Latvijā, nedzīvo jau kopš 2000.gada.
2.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā noteikto, iesniegumu ar
lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu ir tiesības iesniegt jebkurai ieinteresētai
personai. Savukārt, 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 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:
2.1.1. informāciju no Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas par nekustamo
īpašumu “Delfīni” dz.13, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā un konstatēja, ka 2009.gada
14.oktobrī uz nodaļas lēmuma pamata izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība, nodalījums Nr.
100000013291 13, kadastra numurs: 8862 900 0100 apliecina, ka nekustamā īpašuma “Delfīni”
dz.13, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā īpašumtiesības ierakstītas zemesgrāmatā uz (Vārds,
uzvārds) vārda uz dāvinājuma līguma pamata;
2.1.2. informāciju no LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un konstatēja, ka
(Vārds, uzvārds) dzīvesvietu Dundagas novada Kolkas pagasta Kolka, “Delfīni”, dz.13 deklarējusi
1994.gada 31.oktobrī. Kolkas pagasta pārvaldes arhīvā nav saglabātas personu dzīvesvietas
deklarācijas (pierakstīšanās/izrakstīšanās dokumenti) par 1994.gadu, jo šie dokumenti, saskaņā ar
lietu glabāšanas termiņiem par 1994.gadu ir jau iznīcinātas (īslaicīgi glabājamas lietas). Līdz ar to
ziņas par (Vārds, uzvārds) norādīto tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē
pašvaldībai nav zināmas.
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. 2018.gada 09.augustā nosūtīja (Vārds, uzvārds) pa pastu ierakstītā sūtījumā uz
deklarētās 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
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personas tiesības būt deklarētai 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 ieradusies un
dokumentus iesniegusi, kas apliecinātu viņas tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, kas norāda,
ka persona deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir papildus motivācija
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai;
3.1.3. Iedzīvotāju reģistra likuma 15.panta otrā daļa nosaka, ka „Ja persona, kurai ir
Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir
paziņot Pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Reģistrā iekļautajās
ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās
aizbildnībā vai aizgādnībā (ar Latvijas konsulārās vai diplomātiskās pārstāvniecības starpniecību),
ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās. Personām, kurām ir ierobežota rīcībspēja, ir tiesības
sniegt Pārvaldei minētās ziņas”. Arī Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta 5.daļa nosaka, ka
„ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas
deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā”;
3.1.4. konstatēja, ka pamatojoties uz LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par (Vārds,
uzvārds) deklarētas dzīvesvietas adresi, līdz 2018.gada 06.septembrim nekādas izmaiņas adresē nav
reģistrētas.
4.
Ņemot vērā (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā
arī ievērojot to, ka (Vārds, uzvārds) nav iesniegusi 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 2)punktu,
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.218:
Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxx deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas
novads, Kolkas pagasts, Kolka, “Delfīni” dz.13.
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: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei
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28.
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Bērnu personisko un mantisko tiesību un
interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupas sastāvā
A.Felts
Pamats
1. Likums “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts;
2. Bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu izpildes
izvērtēšanas darba grupas nolikums.
Mērķis
Bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu izpilde.
Izvērtējums
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts nosaka to, ka tikai dome var
ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un
darba grupās.
2016.gada 26.maijā ar Dundagas novada domes lēmumu Nr.138 apstiprināts Bērnu
personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba
grupas (turpmāk arī – Darba grupa) sastāvs šādā sastāvā:
 Ansis Roderts – Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas (SIK)
priekšsēdētājs;
 Andra Grīvāne – SIK komitejas locekle;
 Una Sila - SIK komitejas locekle;
 Aldons Zumbergs - SIK komitejas loceklis.
Par cik Darba grupā vairs nedarbojas un nav SIK komitejas sastāvā sekojošas personas:
Ansis Roderts, Una Sila, Aldons Zumbergs, ir nepieciešams mainīt darba grupas sastāvu, ievēlot
tajā jaunus (trīs) locekļus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.219:
No 2018.gada 1.oktobra Dundagas novada pašvaldības Bērnu personisko un mantisko
tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupā ievēlēt:
1. Regīnu Rūmnieci – SIK komitejas priekšsēdētāja;
2. Gunāru Kristiņu – SIK komitejas loceklis;
3. Madaru Burnevicu –SIK komitejas loceklis.
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
29.
Par grozījumiem Dundagas novada Centrālās bibliotēkas (DNCB) budžetā – līdzekļu pārdale
starp kodiem
A.Felts
Pamatojums
Likums „Par pašvaldību budžetiem” 30.pants
Mērķis
DNCB bērnu nodaļas krājuma izvietošanas funkcionāla un estētiska uzlabošana. Bibliotekāru darba
vides pilnveidošana un uzlabošana, atbilstoši Darba vides riska novērtējumam. Fiziski un morāli
novecojušās datortehnikas nomaiņa.
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Izvērtējums
Sakarā ar bibliotekāres ilgstošo slimību (04.jūnijs – 31.augusts) iestādes budžetā ir līdzekļu
ietaupījums, lūdzu atļaut šos līdzekļus izlietot bibliotēkas inventāra iegādei.
Izdevumu kods
Summa
pirms budžeta grozījumiem (EUR)
1807,00
1119 (darbinieku
mēnešalga)
1210 (darba devēja
435,00
VSAOIe 24,09%)
Kopā
2242,00
Izdevumu kods
pēc budžeta grozījumiem
5238 (Datortehnika, sakaru
un cita biroja tehnika)

Summa
(EUR)
803,00

80,00

500,00

5232 (Saimniecības
pamatlīdzekļi)

165,00

174,00

Plānotais
inventārs
Dators

Pamatojums

Jāmaina 2006.gadā KIS
piegādātais darbinieku dators, ar
kuru strādā DNCB vadītāja.
Dators kalpo jau 12 gadus un uz
tā esošā programmatūra
Windows XP Professional
Latvian vairs netiek atjaunota.
Dators ir morāli un fiziski
novecojis, ir apgrūtināts ikdienas
darbs. Šī nepieciešamība fiksēta
vairāku gadu laikā Rīcības
plānos pie budžeta sastādīšanas.
Dokumentu Dokumentu korektai
smalcinātājs iznīcināšanai. Saistībā ar Fizisko
personu datu aizsardzības
likumu. Paredzēts izmantot arī
PII „Kurzemīte”, jo iestādes
atrodas vienā ēkā.
Plaukts
(grāmatu
kaste) bērnu
grāmatām – Nepieciešamība fiksēta vairāku
5 gab.
gadu laikā Rīcības plānos pie
budžeta sastādīšanas.
Mūsdienīgam bērnu
grāmatu krājuma izvietojumam.
(tagadējās bērnu grāmatu kastes
ir agrākos gados pielāgotas
malkas uzglabāšanas kastes, tās
Bērnu
ir ļoti masīvas un smagas, vizuāli
grāmatu
nepievilcīgas). Nākamajā gadā ir
plaukts ar
atkārtotā bibliotēkas akreditācija
dekoratīvu
un bibliotēkas krājuma
elementu
„Gliemezis” izvietojamība ir viens no
kritērijiem, kurus komisija vērtē.
Bērnu
grāmatu
plaukts ar
dekoratīvu
elementu
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379,00
2312 (Inventārs)

141,00

„Pūķis”
Krēsls
„Club duo”
– 2 gab.
Kāju
paliktņi
darbam pie
datora - 3
gab.

Bibliotēkas atpūtas zonas
iekārtošanai.
Ieteikums no arodārsta un darba
vides riska faktora novērtējuma.
Nodrošināt ergonomisku darba
vidi, strādājot pie datora.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.220:
Atļaut iegādāties minētos pamatlīdzekļus un inventāru Dundagas novada Centrālās bibliotēkas
vajadzībām.
Pie budžeta grozījumiem ņemt vērā minētās izmaiņas no kodiem 1119 un 1210 uz kodiem 2312,
5232 un 5238.
Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore, galvenā grāmatvede, DNCB
vadītāja
Lēmums nododams izpildei: DNCB vadītāja
30.
Par papildus finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un vadītāja
vietnieka izglītības jomā darba samaksai PII “Kurzemīte”
Ziņo I.Onzule; A.Felts, M.Burnevics
Pamats:
2018.gada
11.septembra
Ministru
kabineta
noteikumiem
Nr.
584
"Grozījumi
Ministru
kabineta
2016.
gada
5.
jūlija
noteikumos
Nr.
445
"Pedagogu darba samaksas noteikumi""
Mērķis:
Pedagogu darba algas nodrošināšana Dundagas PII “Kurzemīte” ievērojot vienlīdzības principu
visiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
Izvērtējums
Grozījumi MK noteikumos nr.455 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiks, ka ar
2018.gada 01.septembri zemākā darba algas likme pirmsskolas izglītības pedagogiem ir 710.00 eur
mēnesī.
Finansējums pedagogu darbā ar bērniem no piecu gadu vecuma darba samaksai tiek
nodrošināts no valsts mērķdotācijam. Pārējo pedagogu darba samaksu un vadītāja vietnieka darba
samaksu nodrošina pašvaldība. Valsts mērķdotācijas būs zināmas šī gada septembra beigās. Iestādes
2018.gada budžetā pedagogu ( finansējums no pašvaldības) algas pieaugums netika plānots, jo IZM
to noteikusi tikai tagad- 2018.gada septembrī.
Lai nodrošinātu vienlīdzības principu visiem pirmsskolas pedagogiem (arī no pašvaldības
finansētiem) par vienādiem darba pienākumiem un prasībām, lūdzam 1,5 – 5 gadus veco bērnu
izglītošanā nodarbināto pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšanai kā arī izglītības
iestādes vadītāja vietnieka darba samaksas apjoma atbilstību Grozījumiem MK noteikumos nr.445
(11.09.2018) noteiktajam, lūdzam piešķirt papildus finansējumu šī gada budžetā. Provizoriskie
aprēķini (nepieciešamais papildus finansējums)- pielikumā-tabulā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.221:
1. Piešķirt
papildus
finansējumu
PII
“Kurzemīte”
pašvaldības
finansētiem
pedagogiem un vadītājas vietniekam darba samaksas nodrošināšanai saskaņā
ar
2018.gada
11.septembra
Ministru
kabineta
noteikumiem
Nr.
584
"Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445
"Pedagogu darba samaksas noteikumi"";
2. Finansējumu 2027,23 EUR 2018.gadā paredzēt no plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada
beigās.
31.
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas
darbam ģimenēm sastāvā
A.Felts
Pamats
Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm
nolikuma 7., 10. punkts
Mērķis
Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam
ar ģimenēm sastāvā.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2018.gada 19.septembrī saņemts un reģistrēts ar Nr.DD-3-26.2/18/857
Norikas Segliņas iesniegums ar lūgumu iekļaut Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar
ģimenēm sastāvā, kā izglītības iestādes pārstāvi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.222:
Izdarīt grozījumus Starpinstitucionālās sadarbības komisijā darbam ar r ģimenēm sastāvā, iekļaujot
sastāvā Noriku Segliņu – Dundagas vidusskolas sociālais pedagogs (izglītības iestādes pārstāvis)
Lēmums nododams izpildei: Starpinstitucionālās sadarbības komisijai darbam ar riska ģimenēm,
grāmatvedībai
32.
Par Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikuma apstiprināšanu
A.Felts
Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas
2.punktu, pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikumu un sastāvu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr.582 „Noteikumi par
pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” pielikumu Dundagas novada,
Talsu novada, Rojas novada un Mērsraga novada pašvaldības veido Talsu sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisiju. Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvs ir
apstiprināts ar Talsu novada domes 26.10.2017. lēmumu Nr.441, Dundagas novada domes
24.11.2017. lēmumu Nr.269, Rojas novada domes 21.11.2017. lēmumu Nr.213 un Mērsraga novada
domes 21.11.2017. lēmumu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr.582 „Noteikumi par
pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10.1.punktu, Talsu sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisija ir izstrādājusi komisijas nolikuma projektu, kas,
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pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta ceturtās daļas
1.punktu, ir saskaņots ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta 14.08.2018. saskaņojuma vēstule Nr.22-1.22/1179, reģistrēta Talsu novada
pašvaldībā 16.08.2018. ar Nr.12-3/5063).
Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.223:
Apstiprināt Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu (nolikums
pielikumā).
Nosūtīt:
1.Talsu novada pašvaldībai;
2. Rojas novada pašvaldībai;
3. Mērsraga novada pašvaldībai.
33.
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Ziņo I.Ralle; A.Felts
PAMATOJUMS
Saskaņā ar Civillikuma 1073.pantu, Komerclikuma 189. panta pirmo daļu; 189. panta otro,
trešo, ceturto un piekto daļu
MĒRĶIS
Lai sekmīgāk spētu nodrošināt cilvēkresursu piesaisti un attīstību Ziemeļkurzemes
reģionālajā slimnīcā
IZVĒRTĒJUMS
1. Ir saņemta SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” vēstule 20.09.2018. Nr.VII-4/583,
par jauna dalībnieka piesaisti SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”.
2. SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” informē Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga
pašvaldības, ka plānots veidot ciešāku sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitāti.
3. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu sadarbību un augstākminēto mērķu sasniegšanu SIA
“Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ierosina piesaistīt Rīgas Stradiņa universitāti kā
dalībnieku.
4. Ir sagatavoti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi un noteikumi par pretendenta atlasi
ārstniecības personāla piesaistei SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”.
5. SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ierosina palielināt pamatkapitālu par EUR
4 192 (četri tūkstoši viens simts deviņdesmit divi eiro), izlaižot 4 192 (četri tūkstoši
viens simts deviņdesmit divas) jaunās kapitāla daļas ar katras jaunās kapitāla daļas
pārdošanas cenu EUR 16,70 (sešpadsmit eiro un 70 centu). Ievērojot noteikto
pamatkapitāla daļas uzcenojumu, par visām jaunajām kapitāla daļām plānots saņemt
naudas ieguldījumu EUR 70 000 (septiņdesmit tūkstoši eiro) apmērā.
6. SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” lūdz atbalstīt plānoto ieceri piesaistīt jaunu
dalībnieku ar mērķi sekmēt Slimnīcas attīstību un ārstniecības personāla piesaisti.
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7. Ņemot vērā to ka esošajiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības SIA “Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca” lūdz viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas informēt par
atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.224:
Dundagas novada pašvaldība nolemj atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz SIA
“Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” jaunajām kapitāla daļām
Lēmums nosūtāms: SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
34.
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos
Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”
Ziņo J.Langzams; A.Felts
Pamats
1. Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants;
2. Dundagas novada domes 26.01.2018. lēmums Nr.32 “Par Mazirbes
internātpamatskolas likvidāciju”.
Mērķis
Nodrošināt aktuālo informāciju Dundagas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Izvērtējums
Saistošajos noteikumos izdarāmi grozījumi, jo Dundagas novada dome ar 26.01.2018. lēmumu
Nr.32 “Par Mazirbes internātpamatskolas likvidāciju” nolēma likvidēt Mazirbes internātpamatskolu
ar 2018.gada 31.augustu, un līdz ar to Dundagas novada pašvaldībā vairs nepastāv minētā mācību
iestāde.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.225:
Pieņemt iesniegto 2018.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Dundagas novada
domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības
nolikums”” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Pašvaldības centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada Pašvaldības centrālajai administrācijai
35.
Par apstrīdēto administratīvo aktu
Ziņo J.Langzams; A.Felts
Pamats
Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 4.punkts
Mērķis
Izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu
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Izvērtējums
Aprakstošā daļa
1.
Pamatojoties uz novada bīstamo un vidi degradējošo objektu apsekošanu 2018.gada 20.aprīlī
Dundagas novada Būvvaldes būvinspektors apsekojis nekustamo īpašumu “Dadži”, Neveja,
Dundagas pagasts, Dundagas novads. Nekustamā īpašuma “Dadži” ar kadastra Nr. 88500080009,
īpašnieks ir (Vārds, uzvārds), pamatojums tam ir ieraksts Dundagas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.536. Uz zemes gabala atrodas divas zemesgrāmatā nereģistrētas, Nekustamā īpašuma
Valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas ēkas: dzīvojamā ēka, kadastra apzīmējums
88500080009001, un kūts ēka, kadastra apzīmējums 88500080009002. Ēku piederība nav
noskaidrota.
2.
2018.gada 25.maija Dundagas novada Būvvaldes atzinumā par būves pārbaudi Nr. BIS-BV19.9-2018-4516 noteikts, ka kūts ēka pilnīgi sabrukusi, saglabājušies atsevišķi sienu fragmenti, kas
nerada bīstamību. No koka konstrukcijām būvētā dzīvojamās mājas ēka ir apkārtējo ainavu
degradējoša un sabiedrībai bīstama: ēkas ārsienas sasvērušās un daļēji sabrukušas, ēkas bēniņu
pārsegumi un jumta konstrukcijas zaudējušas noturību, ir sliktā tehniskā stāvoklī un bīstamas. Ēka
nav norobežota, tai var brīvi piekļūt jebkurš garāmgājējs un gūt dzīvībai bīstamas traumas. Ēka
neatbilst LR Būvniecības likuma 9.pantam.
3.
2018.gada 25.maijā Dundagas novada Būvvalde nosūtīja (Vārds, uzvārds) vēstuli “Atzinums
par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2018-4516”. Tajā tika pieprasīts (Vārds, uzvārds) viedoklis,
kurš iesniedzams līdz 2018.gada 22.jūnijam, par konstatēto bīstamību uz viņa īpašuma “Dadži”,
Neveja, Dundagas pagasts, Dundagas novads, atrodošās dzīvojamās mājas ēkai, kadastra
apzīmējums 88500080009001.
(Vārds, uzvārds) tika sniegta informācija arī par to, ka pēc viedokļa saņemšanas, tiks
ierosināts Dundagas novada pašvaldībai uzdot nekustamā īpašuma īpašniekam (Vārds, uzvārds)
sakārtot dzīvojamās mājas ēku “Dadži”, Dundagas novadā, atbilstoši LR Ministru kabineta
noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 159. punkta 1.apakšpunkta prasībām: sakārtot būvi,
veikt būves konservāciju vai nojaukt būvi tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību, ja būve ir pilnīgi
vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama.
4.
2018.gada 2.jūlijā Dundagas novada pašvaldība saņēma un ar numuru DD-3-26.2/18/675
reģistrēja (Vārds, uzvārds) atbildi uz Dundagas novada Būvvaldes 2018.gada 25.maija vēstuli, kurā
norādīts, ka īpašumā “Dadži”, Dundagas novadā, esošās ēkas nepieder viņam – (Vārds, uzvārds).
5.
2018.gada 26.jūlijā Dundagas novada Būvvalde pieņēma lēmumu Nr.BIS-BV-5.9-2018-22
“Par īpašuma Dadži sakārtošanu.” (turpmāk arī - Lēmums).
6.
2018.gada 22.augustā Dundagas novada pašvaldība saņēma un ar numuru DD-3-26.2/18/793
reģistrēja (Vārds, uzvārds) iesniegumu “Par Dundagas novada būvvaldes lēmumu” (turpmāk arī –
Apstrīdēšanas iesniegums). No Apstrīdēšanas iesnieguma satura konstatējams, ka (Vārds, uzvārds)
apstrīd Lēmumu visā tā apjomā, tas ir, nepiekrīt Dundagas novada Būvvaldes lēmumam un lūdz to
atcelt kā pretlikumīgu.
Motīvu daļa:
7.
Administratīvā procesa likuma 76.panta otrā daļa nosaka, ka administratīvo aktu var
apstrīdēt padotības kārtībā augstākā iestādē. Līdz ar to Dundagas novada domē ietilpst
Apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšana.
8.
Dundagas novada Būvvalde Lēmumā norāda, ka LR Civillikuma 968.pants nosaka, ka uz
zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu. Kā arī norāda ka atbilstoši
A.Grūtupa un E.Kalniņa skaidrojumam, Civillikuma 968 pants regulē šādas ēkas piederību vispār,
turklāt kā atzīts tiesu praksē, šajā gadījumā runa ir par prezumciju, atbilstoši kurai pieņemams, ka
ēka pieder tam, kam pieder attiecīgais zemes gabals. Savukārt Lēmuma lemjošajā daļā norāda, ka
(Vārds, uzvārds) jānovērš dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 88500080009001) bīstamība, ēku
nojaucot. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 1.punktu,
21.panta ceturto daļu un septīto daļu.

43

Būvniecības likuma 12.panta trešās daļas 1.punkts nosaka, ka būvvalde atbilstoši savai
kompetencei kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību šā likuma un citu būvniecību regulējošu
normatīvo aktu prasībām. Savukārt minētā likuma 21.panta ceturtā daļa nosaka, ka būves īpašnieks
nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 9.
pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām. Un 21.panta septītā daļa nosaka, ka būvju
ekspluatācijas uzraudzības ietvaros, ņemot vērā atzinumā konstatēto, būvvalde vai birojs atbilstoši
to kompetencei var pieņemt šādus lēmumus:
1) uzdot veikt būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti;
2) uzdot novērst konstatēto bīstamību, informējot par to pašvaldību;
3) ja konstatēta būves bīstamība, — aizliegt tās ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai;
4) ja būve vai atsevišķa telpa tiek izmantota neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam, —
aizliegt būves vai atsevišķas telpas ekspluatāciju un uzdot atjaunot iepriekšējo stāvokli.
Piemērojot minētās Būvniecības likuma normas, Dundagas novada Būvvalde konstatē, ka (Vārds,
uzvārds) ir pienākums nojaukt dzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 88500080009001), kas atrodas
uz viņa īpašumā “Dadži”, Dundagas pagasts, Dundagas novads.
9.
Apstrīdēšanas iesniegumā norādīts, ka Dundagas novada Būvvalde nepareizi piemērojusi
tiesību normas, tas ir, nepareizi noteikusi dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 88500080009001)
piederību.
10.
Apskatot informāciju par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 88500080009, īpašuma
kadastra numuru 88500080009 redzams, ka īpašuma adrese ir “Dadži”, kas atrodas Dundagas
pagasta teritorijā 39 ha platībā, tā statuss ir nekustamais īpašums, ieguves veids – iegūts īpašumā
darījuma rezultātā. Zemes īpašnieks norādīts (Vārds, uzvārds), norādīti arī apgrūtinājumi, kā arī
divas ēkas – dzīvojamā ēka “Dadži”, kadastra apzīmējums 88500080009001 un kūts “Dadži”,
kadastra apzīmējums 88500080009002. Norādīts arī tas, ka minētajām ēkām nav noskaidrota
piederība.
No nekustamā īpašuma “Dadži”, Neveja, Dundagas pagasts, Dundagas novads, nodokļa
maksājumiem (01.01.2011.-19.09.2018.) redzams, ka īpašuma “Dadži” īpašnieks (lietotājs) (Vārds,
uzvārds) ir veicis maksājumus gan par zemi, gan par ēku, uz ko norāda ēkas konta Nr.4064 un
zemes konta Nr.395 un tiem attiecīgi pretī summa un apmaksas datums. Līdz ar to uzskatāms, ka
(Vārds, uzvārds) atzīst, ka arī ēka, kura atrodas uz viņam piederošā zemes gabala, kaut arī nav
ierakstīta zemesgrāmatā, ir viņa īpašums.
Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma
tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14.panta 4.daļa nosaka,
ka ēkas (būves), kuras Zemesgrāmatu nodaļā, Valsts zemes dienestā vai pašvaldībā nav reģistrētas
kā
patstāvīgi
īpašuma
objekti,
uzskatāmas
par
zemes
īpašnieka
īpašumu
atbilstoši Civillikuma 968.pantam. Citas personas īpašuma tiesības uz šādām ēkām (būvēm) var
iegūt, ja tiesa apmierinājusi šo personu prasību atzīt īpašuma tiesības uz attiecīgajiem objektiem.
No iepriekš minētā secināms, ka ēka ar nenoskaidrotu piederību (dzīvojamā ēka “Dadži” ar
kadastra apzīmējumu 88500080009001) ir uzskatāma par zemes īpašnieka īpašumu, t.i. par (Vārds,
uzvārds) īpašumu.
2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
158.2.punkts nosaka, ka būve ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc (atkarībā no
konkrētiem apstākļiem), ja būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai ārējais
izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir vidi
degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to
teritoriju un būvju uzturēšanu
No iepriekš minētā secināms, ka Lēmuma lemjošajā daļā noteiktais pienākums (Vārds,
uzvārds) nojaukt ēku, neatbilst Būvniecības likuma 21.panta 7.daļā norādītajiem lēmumiem, kurus
var pieņemt būvvalde.
11.
Ņemot vērā lēmuma 10.punktā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma
81.panta otrās daļas 4.punktu,

44

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.226:
(Vārds, uzvārds) līdz 2019.gada 28.februārim novērst dzīvojamās ēkas (Kadastra
apzīmējums 88500080009001) bīstamību, par to informējot pašvaldību.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401).
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: Pašvaldības centrālai administrācijai, (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības centrālai administrācijai
36.
Par nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” nodošanu nomai
Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts, T.Kaudze, M.Napskis, M.Burnevics
Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.janvāra sēdes lēmums Nr.32 “Par Mazirbes
internātpamatskolas likvidāciju”.
2. Dundagas novada pašvaldības domes 2018.gada 24.augusta sēdes lēmums Nr.189 “Par lietošanas
mērķa noteikšanu”.
3. Dundagas novada Domes 27.04.2012. sēdes lēmumu Nr.9 (prot. Nr.4., 6.§.) “Dundagas novada
pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikums”.
4. Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu Nr.97, 2.12. punkts.
Mērķis
Iznomāt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) īpašumā atrodas nekustamais
īpašums “Mazirbes Speciālā Internātskola” ar kadastra Nr. 8862 002 0145, kas sastāv no 0,90 ha
lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0145 (turpmāk tekstā – zemes
vienība “Sporta laukums”) un 3,54 ha lielas apbūvētas zemes vienības “Mazirbes skola” ar kadastra
apzīmējumu 8862 002 0144 (turpmāk – zemes vienība “Mazirbes skola”) un atrodas Mazirbes
ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā.
Uz zemes vienība “Sporta laukums” atrodas inženierbūve sporta laukums ar kadastra
apzīmējumu 8862 002 0145 001.
Uz zemes vienības “Mazirbes skola” atrodas skolas ēka ar kadastra apzīmējumu
8862 002 0144 001, kuras kopējā platība ir 1581,40 m2 (turpmāk – skolas ēka), kā arī saimniecības
ēka (internāts) ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0145 002, saimniecības ēka-muzejs ar kadastra
apzīmējumu
8862
002
0145
003,
katlu
māja
ar
kadastra
apzīmējumu
8862 002 0145 005, darbnīca ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0145 007, šķūnis ar kadastra
apzīmējumu 8862 002 0145 008, garāža ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0145 009, veļas
mazgātava ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0145 011 un pagrabs ar kadastra apzīmējumu 8862
002 0145 012.
Saskaņā ar Pašvaldības domes 2018.gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr.32 “Par Mazirbes
internātpamatskolas likvidāciju” ir nolemts ar 2018.gada 31.augustu likvidēt Mazirbes
internātskolu.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma (turpmāk tekstā – likuma) 2.
panta pirmā daļa, nosaka, ka publiskai personai ir pienākums likumīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem
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un mantu, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos
normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Savukārt
likuma 3. pants nosaka, ka publiskai personai ir pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem
un mantu.
Kopš 2018.gada 1.septembra skola ir likvidēta un netiek izmantota Pašvaldības funkciju
pildīšanai, tādēļ būtu izskatāma iespēja to iznomāt.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumu Nr.97 (turpmāk tekstā –
noteikumi Nr.97) 79.punktu, ja nomas objekts ir nekustama manta, nomas objekta nosacītās nomas
maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa
novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nomas objekta tehnisko stāvokli, atrašanās
vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. Iznomājot nomas objektu, kas sastāv no būves un
zemes vienības, papildu maksājumos iekļauj arī maksu par zemes nomu, kas noteikta atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem par publiskas personas zemes nomu.
Savukārt noteikumu Nr.97 81.punkts nosaka, ka ja nomas objekta nosacīto nomas maksu nosaka,
ievērojot šo noteikumu 79. punktu, tā nedrīkst būt zemāka par nomas maksu, kas noteikta saskaņā
ar šo noteikumu 3. nodaļu Un tas ir saskaņā ar noteikumu Nr.97 73. punktu, kas nosaka, ka nomas
maksu nomas objektam mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, izmantojot šādu
formulu:
(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
NM =
, kur:
12
NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts (aprēķina
saskaņā ar šo noteikumu 74. punktu);
NĪpl – nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas
objekts (kvadrātmetri);
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz vienu kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 76.
punktu);
IZNpl – nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves (nomas objekta) iznomājamā platība
(kvadrātmetri).
Ministru kabineta noteikumu “Par publiskas personas zemes nomu” Nr.350 5.punkts nosaka, ka
zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa
gadā ir 28 eur.
Dundagas novada pašvaldības mantas privatizāciju, atsavināšanu un iznomāšanu organizē
Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija, saskaņā ar
Dundagas novada domes 27.04.2012. sēdes lēmumu Nr.9 (prot. Nr.4., 6.§.) “Dundagas novada
pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikums”.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem” un 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk tekstā noteikumi Nr.21) grafisko
daļu „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mazirbes ciemā”
zemes vienība “Mazirbes skola” un zemes vienība “Sporta laukums” atrodas funkcionālajā zonā
„Jauktas sabiedriskas nozīmes/darījuma teritorijas (SD)”. Saskaņā ar noteikumu Nr.21 271. punktu
par apbūves noteikumiem jauktas sabiedriskas nozīmes/darījuma teritorijas (SD) zemes vienību, kur
primārā zemes, ēkas un būves vai tās daļas izmantošana kalpo - sabiedriskiem nolūkiem (ietver
valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes,
labdarības vai citas līdzīgas nekomerciālas iestādes), tūrisma uzņēmējdarbībai (ietver viesu
izmitināšanas un apkalpošanas mītnes, telšu laukumus, izstāžu/semināru centrus, tirdzniecību un
pakalpojumus), ražošanai tūrisma un rekreācijas nozares atbalstam, ja tā neatstāj būtisku ietekmi uz
kaimiņu zemes vienībām.
Saskaņā ar noteikumu Nr.97 2.12. punktu, lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai
pieņem iznomātājs, 24. punkts nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par
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piemērojamo izsoles veidu, bet 23.punkts nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā
izsolē.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, M.Burnevics), pret- nav, atturas –2 (T.Kaudze, A.Grīvāne)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.227:
1. Nodot nomai nekustamā īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola”, kas atrodas Mazirbes
ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā ar kadastra Nr. 8862 002 0144:
1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0145;
1.2. inženierbūvi – sporta laukums ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0145 001;
1.3. zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 (aptuveni 2,79ha);
1.4. skolas ēku ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 001;
1.5. saimniecības ēku (internāts) ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 002;
1.6. darbnīcu ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 007;
1.7. pagrabu ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 012.
2. Noteikt nosacīto nomas maksu:
2.1. par zemi vai zemes daļu zem ēkām 150,00 EUR/ha gadā;
2.2. par skolas ēku ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 001 - 0,60 EUR/m2 mēnesī;
2.3. par inženierbūvi – sporta laukums ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0145 001 – 150,00
EUR/ha gadā;
2.4. par saimniecības ēku (internāts) ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 002 – 0,10 EUR/m2
mēnesī;
2.5. par darbnīcu ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 007 – 0,15 EUR/m2 mēnesī;
2.6. par pagrabu ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 012 – 0,15 EUR/m2 mēnesī.
3. Izveidot nomas objektus saskaņā ar pielikumu 1.:
3.1. Nr.1 – skolas ēku ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 001 (1581,40m2 kopējā platība) un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 daļa 1,50ha platībā;
3.2. Nr.2 - darbnīca ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 007 (73,60m2 kopējā platība) un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 daļa 0,75ha platībā;
3.3. Nr.3 - par saimniecības ēka (internāts) ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 002
(314,00m2 kopējā platība), pagrabs ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 012 (32,60m2
kopējā platība) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 daļa 0,54ha
platībā;
3.4. Nr.4 - inženierbūve – sporta laukums ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0145 001
(4721,30m2 kopējā platība) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0145 daļa
0,90ha platībā;
4. Nomas termiņu noteikt līdz 31.12.2030.
5. Nomnieku noskaidrot rakstiskā izsolē.
6. Noteikt, ka:
6.1. nomniekam ir pienākums noslēgt ūdens apgādes un kanalizācijas, siltumapgādes līgumu ar
SIA “Kolkas ūdens” 5 (piecu) darba dienu laikā no nomas līguma noslēgšanas dienas
3.1.punktā minētajā nomas objektā Nr.1;
6.2. nomniekam ir pienākums noslēgt līgumu par apsardzes nodrošināšanu 3.1.punktā minētajā
nomas objektā Nr.1;
6.3. noteikt, ka nomniekam ir tiesības nodot nomas objektu apakšnomā;
6.4. izmantošanas veidi ir:
6.4.1. Labiekārtota publiskā ārtelpa;
6.4.2. Reliģisko organizāciju ēka;
6.4.3. Dzīvnieku aprūpes iestāde;
6.4.4. Sociālās aprūpes iestāde;
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6.4.5. Veselības aizsardzības iestāde;
6.4.6. Izglītības un zinātnes iestāde;
6.4.7. Aizsardzības un drošības iestāde;
6.4.8. Sporta ēka un būve;
6.4.9. Kultūras iestāde;
6.4.10. Tūrisma un atpūtas iestāde;
6.4.11. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts Biroju ēka Daudzdzīvokļu māja.
7. Nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola”:
7.1. nomas tiesību izsoles noteikumi nomas objektam Nr.1 pielikums 2;
7.2. nomas tiesību izsoles noteikumi nomas objektam Nr.2 pielikums 3;
7.3. nomas tiesību izsoles noteikumi nomas objektam Nr.3 pielikums 4;
7.4. nomas tiesību izsoles noteikumi nomas objektam Nr.4 pielikums 5.
8. Nomas līguma projekts:
8.1. nomas objektam Nr.1 pielikums 6;
8.2. nomas objektam Nr.2 un Nr.3 pielikums 7;
8.3. nomas objektam Nr.4 pielikums 8.
9. Nomniekam tiek piešķirta apbūves tiesība.
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai, Attīstības un
plānošanas nodaļai.
37.
Par iecelšanu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora amatā
Ziņo J.Langzams; A.Felts, R.Rūmniece,
Pamats
 Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts
 Kultūras ministrijas vēstule 11.09.2018. ar Nr.2.4-3/1798
Mērķis
Iecelt Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktores amatā Daci Čoderu
Izvērtējums
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt
amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā
un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.
2. No 2018.gada 14.jūnija līdz 3.jūlijam Dundagas novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos
uz Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora amatu.
3. Uz izsludināto amatu pieteicās viens pretendents – Dace Čodera. Minētā persona atbilst
visām amata kandidāta izvirzītajām prasībām.
4. 2018.gada 11.septembrī saņemta Kultūras ministrijas atbildes vēstule ar Nr.2.4-3/1798, kurā
norādīts, ka ievērojot Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktā noteikto, saskaņo
Daces Čoderas iecelšanu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora amatā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, J.Mauriņš, V.Skuja,
T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – 1 (R.Rūmniece)
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.228:
Iecelt Daci Čoderu, personas kods xxxx Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora amatā.
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāte Andra Grīvāne (no plkst.14:15).

48

38.
Par grozījumiem Dundagas novada domes 23.03.2018. sēdes lēmumā Nr.56 “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Dakterlejas iela 6””
Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada domes 23.03.2018. sēdes lēmums Nr.56 “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu īpašumam „Dakterlejas iela 6””.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Dakterlejas iela 6” ar kadastra Nr. 8850 020 0405 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0405 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 23.03.2018. sēdes lēmumu Nr.56 “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu īpašumam „Dakterlejas iela 6””(turpmāk – lēmums Nr.56), tika nolemts, 0,7623 ha
lielajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0533 (turpmāk tekstā - zemes vienība
(īpašums) ar apzīmējumu Nr.1) piešķirt adresi „Dakterlejas iela 8”, Dundaga, Dundagas pagasts,
Dundagas novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
„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 Nr.1 paredzēts piešķirt nosaukumu „Dakterlejas iela
8”.
Ņemot vērā, ka ar lēmuma Nr.56 tika piešķirta adrese, bet nepieciešamas piešķirt nosaukumu,
būtu precizējams lēmums Nr.56.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.229:
Grozīt Dundagas novada domes 23.03.2018. sēdes lēmuma Nr.56 “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu īpašumam „Dakterlejas iela 6” lemjošās daļas 2.1.apakšpunktu, izsakot to sekojošā
redakcijā:
“0,7623 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0533 piešķirt nosaukumu „Dakterlejas iela 8” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM –
0101)”.
Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs:
kac.kuldiga@vzd.gov.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

39.
Par amata vietas izveidošanu Kolkas pagasta pārvaldē
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Ziņo A.Pinkens; A.Felts, T.Kaudze
Pamatojums
Likums par pašvaldībām 33. pants, Ministru kabineta noteikumi Nr.1075, “Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta noteikumi Nr.66 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”,
Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogs
Mērķis
Nodrošināt funkciju izpildi “Lībiešu saieta namā”
Izvērtējums
Ņemot vērā to, ka:
1. ēkas “Pastnieki” Kolkā rekonstrukcija EJZF (LEADER) projektā "Kolkas lībiskā un
zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti" par Lībiešu saieta namu tika
pabeigta 2018. gada 28. augustā,
2. paralēli tam notiek aktivitātes ar šo objektu saistītajos ERAF (Interreg VA, EstoniaLatvia) projektā "Development and promotion of small ethno-cultural regions as tourism
destinations - UNESCO tourism" un ERAF (SAM 5.5.1) projektā “Ziemeļkurzemes
kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”,
kuru realizācijas termiņi ir 2019. gadā;
3. lai uzsāktu Kolkas lībiešu saieta nama darbības stratēģijā 2019.-2024. gadam
(apstiprināta ar Dundagas novada domes sēdes 23.03.2017 lēmumu Nr.23) noteikto uzdevumu
realizāciju,
šajā jaunizveidotajā pašvaldības institūcijā ir paredzēts darbinieks, kurš ikdienā
administratīvi un funkcionāli nodrošinātu patreiz notiekošo trīs projektu aktivitātes; ēkas
iekārtošanu, ikdienas uzturēšanu un objekta darbības stratēģijā noteikto uzdevumu izpildes
uzsākšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.230:
1. Izveidot Dundagas novada pašvaldības iestādē Kolkas pagasta pārvalde amata vietu “Lībiešu
saieta nama vadītājs” ar 2018. gada 1. oktobri;
2. Saskaņot grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, papildinot Dundagas
novada pašvaldības domes 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.332 “Par grozījumiem
novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā” pielikumu ar jaunu punktu:
Kolkas
pārvalde

pagasta Kolkas
pārvalde

pagasta Lībiešu
saieta 57.saime (Tūrisma 1
nama vadītājs
organizēšana),
II
līmenis,
9.mēnešalgu grupa

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam A.Pinkenam

40.
Par valsts sociālo atbalstu pedagogiem
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Ziņo J.Langzams; A.Felts
Pamats
1. 2018.gada 4.augustā Dundagas novada pašvaldībā saņemts un reģistrēts ar Nr.DD-326.2/18/820 (Vārds, uzvārds) iesniegums;
2. 2018.gada 19.septembrī Dundagas novada pašvaldībā saņemts un reģistrēts ar Nr.DD-326.2/18/868 (Vārds, uzvārds) iesniegums;
3. 2018.gada 26.janvāra Dundagas novada domes lēmums Nr.32 “Par Mazirbes
internātpamatskolas likvidāciju”;
4. Izglītības likuma 52.panta otrā un trešā daļa;
5. 2018.gada 17.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.216 “Kārtība, kādā piešķir un
administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem” 3., 4. un 6.punkts;
6. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts.
Mērķis
Valsts sociālā atbalsta sniegšana pedagogiem
Izvērtējums
1.
2018.gada 4.augustā Dundagas novada pašvaldībā saņemts un reģistrēts ar Nr.DD-326.2/18/820 (Vārds, uzvārds) iesniegums, kurā (Vārds, uzvārds), sakarā ar Mazirbes
internātpamaskolas likvidāciju, lūdz piešķirt sociālo atbalstu. Iesniegumam pievienota izziņa par
nodarbinātību.
2.
2018.gada 19.septembrī Dundagas novada pašvaldībā saņemts un reģistrēts ar Nr.DD-326.2/18/868 (Vārds, uzvārds) iesniegums, kurā (Vārds, uzvārds) lūdz piešķirt valsts sociālo atbalstu
pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanos Mazirbes internātpamatskolā sakarā ar tās likvidāciju.
Iesniegumam pievienota izziņa par nodarbinātību.
3.
2018.gada 26.janvāra Dundagas novada dome pieņēma lēmumu ar Nr.32 “Par Mazirbes
internātpamatskolas likvidāciju”, kurā nolēma likvidēt Mazirbes internātpamatskolu ar 2018.gada
31.augustu.
4.
Izglītības likuma 52.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības
iestādes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogam, kuram līdz pensijas
vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" ir mazāk nekā trīs gadi un kopējais
pedagoga darba stāžs valsts un pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās izglītības
programmas, ir vismaz 25 gadi, tai skaitā pēdējie pieci gadi pirms izglītības iestādes likvidācijas vai
reorganizācijas nostrādāti pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pamatizglītības vai
vispārējās vidējās izglītības programmas, un kurš izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas
gadījumā zaudē darbu un turpmāk negūst ienākumus no algota darba, komercdarbības vai
saimnieciskās darbības, neatkarīgi no viņa mantiskā stāvokļa ir tiesības saņemt valsts sociālo
atbalstu līdz sešu mēnešu vidējās izpeļņas apmēram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Savukārt
Izglītības likuma 52.panta trešajā daļā noteikts, ka šā panta otrajā daļā minēto valsts sociālo atbalstu
nesaņem pedagogs, kuram piešķirta valsts vecuma pensija vai kurš saņem bezdarbnieka pabalstu
saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam".
5.
2018.gada 17.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.216 “Kārtība, kādā piešķir un
administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem” 3.punkts nosaka, ka pedagogam, kas atbilst Izglītības
likuma 52. panta otrajā un trešajā daļā minētajiem kritērijiem, ir tiesības saņemt sociālo atbalstu līdz
sešiem mēnešiem vidējās izpeļņas apmērā, no kura ieturētas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai atbilstoši noteikumiem par valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, šādā kārtībā:
3.1. sociālais atbalsts par trim mēnešiem vidējās izpeļņas apmērā tiek izmaksāts ne vēlāk kā trešajā
mēnesī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas; 3.2. sociālais atbalsts par vienu mēnesi vidējās
izpeļņas apmērā tiek izmaksāts attiecīgi ceturtajā, piektajā un sestajā mēnesī pēc darba tiesisko
attiecību izbeigšanas. Savukārt šo noteikumu 4.punkts nosaka, ka lai saņemtu sociālo atbalstu,
pedagogs divu mēnešu laikā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas iesniedz pašvaldībā, kura ir
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reorganizētās vai likvidētās izglītības iestādes dibinātājs (turpmāk – pašvaldība), iesniegumu par
sociālā atbalsta piešķiršanu (1. pielikums) (turpmāk – iesniegums). Iesniegumam pievieno
dokumentus, kas pamato pedagoga darba stāža atbilstību Izglītības likuma 52. panta otrajā daļā
minētajām prasībām. Un šo noteikumu 6.punkts nosaka, ka pašvaldība pārbauda iesniegumā un tam
pievienotajos dokumentos ietverto ziņu patiesumu un divu nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas
pieņem lēmumu par sociālā atbalsta piešķiršanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai atteikumu to
piešķirt.
6.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka tikai dome var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.231:
1. piešķirt sociālo atbalstu (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz sešiem mēnešiem, 571,73 € apmērā
mēnesī;
2. piešķirt sociālo atbalstu (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz sešiem mēnešiem, 531,01 € apmērā
mēnesī.
Lēmums nosūtāms:
Pašvaldības centrālajai administrācijai, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības centrālajai administrācijai

Dažādi jautājumi
Par deinstitucionalizācijas projektu
Projektu vadītāja I.Grietēna informē, ka šobrīd ir izvērtēšanas projektā. Tiklīdz plāns tiek
apstiprināts, tiek saņemts uzaicinājums gatavot projekta pieteikumu. Uzmanība tiek vērsta par
projektā paredzamās ēkas riskiem (ieguldījumam jābūt samērīgam un ekonomiskam), par
uzturēšanas izdevumiem pēc projekta realizēšanas,
Par ierosinājumu izveidot piemiņas zīmi Dzidrai Ritenbergai
Sakarā ar 90 gadu jubileju Dzidrai Ritenbergai, kuras dzimtā vieta ir Dundagas novads, ir saņemts
iedzīvotāju priekšlikums izveidot viņas piemiņai kādu piemiņas vietu vai zīmi, par iespējamu fonda
veidošanu finansējuma piesaistei.
Par nekustamā īpašuma „Kapteiņi” pārņemšanu
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs informē par Aizsardzības ministrijas ierosinājumu
pārņemt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu „Kapteiņi” Kolkas pagastā. Būvinspektors ir
apsekojis un atzinis, ka ēka ir pārbūvējama.
Vienojas, ka jānosūta ministrijai vēstule, kurā pausta pašvaldības gatavība pārņemt nekustamo
īpašumu |”Kapteiņi” Kolkā pašvaldības īpašumā.

Par iespējamo ārvalstu uzņēmējdarbības izveidi Dundagas pagastā
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Domes priekšsēdētājs informē par notikušo tikšanos ar iespējamiem ārvalstu uzņēmējdarbības
uzsācējiem Dundagā. Viņi iecerējuši pirkt nekustamo īpašumu Dundagas pagastā un vēlas veidot
finiera ražošanas uzņēmumu, izveidojot arī 50-100 darba vietas.
Sēde slēgta plkst. 14.50.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 04.10.2018.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 04.10.2018.

R.Langmane

