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( Ā R K Ā R T A S )  S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

2019.gada 19. decembrī                                                                                            Nr.18. 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.30 

Sēde atklāta plkst. 13.30 

 

Sēdē piedalās 7 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Gunārs Kristiņš, 

Madars Burnevics, Andra Grīvāne, Regīna Rūmniece 

Nepiedalās: Vilnis Skuja, Tamāra Kaudze – personīgu iemeslu dēļ 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Janita Vanda Valtere, juriste-zemes lietu speciāliste  

Iveta Bekmane-Avota 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Darba kārtībā: 

1. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.47 "Dundagas novada pašvaldības nolikums" 

2. Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

 

 
 

1.  

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

noteikumos Nr.47 "Dundagas novada pašvaldības nolikums" 

Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, A.Grīvāne 

 

Pamats 

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

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumi, lai nodrošinātu lietderīgu pašvaldības administrācijas darbu, lai precizētu 

pašvaldības struktūru un lai grozītu amatpersonu rīkoto iedzīvotāju pieņemšanas kārtību 

 

Izvērtējums 

1. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta piektā daļa nosaka, ka informāciju par 

iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā 

no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicē attiecīgās iestādes mājaslapā internetā vai, ja 

tas noteikts tiesību aktā, augstākas iestādes mājaslapā internetā. 
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Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 

“Dundagas novada pašvaldības nolikums” (turpmāk arī – pašvaldības nolikums) 7.punktā 

norādīta informācija par atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu. 

Ņemot vērā iepriekš  minēto secināms, ka likums paredz informācijas par 

deleģētajiem uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu publicēšanu tīmekļa vietnē. Šādos 

apstākļos nav lietderīgi šādu informāciju publicēt arī pašvaldības nolikumā, jo mērķis – sniegt 

informāciju – tiek sasniegts jau veicot likumā noteikto publicēšanu.  

Šī iemesla dēļ svītrojams 7.punkts. 

 

2. Ir mainījusies pašvaldības struktūra.  

2017.gada 23.martā Dundagas novada domē pieņemts lēmums Nr.57 “Par izmaiņām 

dzīvojamo telpu izīrēšanas jomā”, kurā dome nolemj atzīt par spēku zaudējušu Dundagas 

novada pašvaldības domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.58 “Par Dzīvojamo telpu izīrēšanas 

komisiju”. 

2018.gada 27.aprīlī Dundagas novada domē pieņemts lēmums Nr.99  “Par Dundagas 

novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas likvidēšanu/darbības izbeigšanu”, kurā 

dome nolemj ar 2018.gada 2.maiju likvidēt pašvaldības izveidoto Pedagoģiski medicīnisko 

komisiju. 

2019.gada 26. septembrī Dundagas novada domē pieņemts lēmums Nr.265 “Par 

Dundagas novada pašvaldības Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisiju”, ar kuru 

pieņemts lēmums ar 26.09.2019. izveidot Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisiju. 

Lai pašvaldības nolikumā tiktu norādīta faktiskajiem apstākļiem atbilstoša pašvaldības 

struktūra, nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus pašvaldības nolikuma punktos. 

Šī iemesla dēļ svītrojami 10.6., 13.1.4., 13.1.11. un 13.1.16.apakšpunkti. Savukārt 

13.1.apakšpunkts papildināms ar 13.1.17.apakšpunktu. 

 

3. Lai grozītu iedzīvotāju pieņemšanas kārtību, nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus 

pašvaldības nolikuma 95.punktā. Atzīmējams, ka iedzīvotāju/apmeklētāju pieņemšanu regulē 

ne tikai Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 10.panta 3.punkts 

(jautājumā par deputātu rīkotām iedzīvotāju pieņemšanām), bet arī Iesniegumu likuma 8.panta 

otrā un ceturtā daļa (jautājumā par citu amatpersonu un darbinieku rīkotām apmeklētāju 

pieņemšanām). 

Šī iemesla dēļ 95.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš,        

A.Grīvāne, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.366: 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.18 “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 
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2.  

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 24.01.2013. saistošie noteikumi Nr.2 „Par zemesgabalu nomas 

maksas apmēru”. 

2. Dundagas novada domes 26.09.2019. lēmumu Nr.241 “Par neapbūvēta pašvaldības 

zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. 

3. Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas 12.11.2019. vēstule 1-18/10529. 

4. Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas 13.11.2019. vēstule 1-18/10589. 

5. Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pants. 

6. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 31.punkts, 29.2. un 30.2. apakšpunkts. 

7. Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa. 

 

Mērķis 

Noteikt kārtību, kādā tiek aprēķināta nomas maksa par neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, 

kas tiek nodots nomai personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes 

reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, un nomnieks 

neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada dome 26.09.2019. sēdē pieņēma lēmumu Nr.241 “Par neapbūvēta 

pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, ar kuru apstiprināja saistošos 

noteikumus Nr.14 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.14). 

Pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas (turpmāk – 

ministrija) 12.11.2019. atzinumu 1-18/10529 (reģistrēts pašvaldībā 12.11.2019. ar Nr. DD-3-

31.2/19/1099), kurā ministrija vērš uzmanību, ka saistošo noteikumu Nr.14 2.punktā iekavās 

norādītais ir precizējams, jo nav saprotams uz ko attiecināts iekavās norādītais, proti, uz 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām vai zemesgabaliem. Ministrija norāda, ka ar 

terminiem “dārzeņkopība” un “dārzkopība” nesaprot sakņu dārzus un ģimenes dārzus. 

Pašvaldība saņēmusi ministrijas 13.11.2019. atzinumu 1-18/10589 (reģistrēts pašvaldībā 

14.11.2019. ar Nr. DD-3-31.2/19/1109), kurā ministrija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 31.punktu pašvaldībai savos saistošajos 

noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem 

zemesgabaliem, nekā minēts šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3.apakšpunktā. MK noteikumu 

Nr.350 30.1., 30.2. un 30.3.apakšpunktā neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmērs 

noteikts no zemesgabala kadastrālās vērtības. Ievērojot minēto, ministrija lūdz pārskatīt 

saistošo noteikumu Nr.14 2.punktu, proti, noteikt lielāku nomas maksu no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, jo pretējā gadījumā nav iespējams gūt pārliecību, ka nomas maksas 

apmērs ir noteikts ievērojot MK noteikumu Nr.350 31.punktā doto pilnvarojumu un tas ir 

noteikts lielāks par noteikumu Nr.350 30.2.apakšpunktā noteikto nomas maksas apmēru. 

MK noteikumu Nr.350 30.2. apakšpunkts nosaka, ka šo noteikumu 29.2. apakšpunktā 

minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu Dome var pieņemt saistošos 

noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, G.Kristiņš,        

A.Grīvāne, M.Burnevics, J.Mauriņš), pret-nav, atturas-nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.367: 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1020853
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1020853
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1020853
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1. Atcelt Dundagas novada domes 26.09.2019. lēmumu Nr.241 “Par 

neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” (saistošie noteikumi pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai  

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.45. 

 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 23.12.2019. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 23.12.2019. 
 

 


