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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 

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

 

2019.gada 25.jūlijā                                                                                                             Nr.8. 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta: plkst. 10.00 

Sēdē piedalās 8 deputāti: Aldis Felts, Andra Grīvāne, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris 

Napskis, Regīna Rūmniece, Tamāra Kaudze, Madars Burnevics 

Nepiedalās: Vilnis Skuja– iemesls nav paziņots 

Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Janita Vanda Valtere, juriskonsults Jānis Langzams, 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Linda Pavlovska-Dišlere, finansiste Inga Ralle, projektu vadītājs Jurģis Rērihs, zemes lietu 

speciāliste Iveta Bekmane-Avota, Kultūras pils direktore Baiba Dūda 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Tiek ierosināts, papildus izsludinātajiem jautājumiem, darba kārtībā iekļaut jautājumu “Par 

nekustamā īpašuma „Gaidiņi” sadalīšanu” 

 Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Iekļaut darba kārtībā jautājumu: Par nekustamā īpašuma „Gaidiņi” sadalīšanu 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm 

2. Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta Nr.19-08-A00702-000027 " Pašvaldības 

autoceļa “Mazās darbnīcas – Būdeni” posma no 0.00 līdz 3.3 km pārbūve Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā” īstenošanai 

3. Ceļa posma apstiprināšana un virzīšana uz Lauku attīstības programmu 2014.-2020. 

gadam investīciju pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos”. 

4. Par nekustamā īpašuma „Gaviļkalns” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

5. Par finansējuma piešķiršanu papildus būvniecības darbiem Dundagas pilī projekta 

“Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un 

tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanai 

6. Par projektu konkursu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2019. 

7. Par telpu nodošanu biedrībai „Latvijas Baskāju skriešanas biedrība” 
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8. Par zemes nomas tiesību līgumu pagarināšanu 

9. Par dzīvojamās telpas maiņu 

10. Par telpu nomu biedrībai “Randalist” (Mazirbes speciālā internātskola) 

11. Par telpu nomu biedrībai “Randalist”  („Skolotāju māja 2” dz.2) 

12. Par  izstrādes vadītāju maiņu Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādē 

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

noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

14. Par “Dundagas novada pašvaldības iekšējie noteikumi “Trauksmes celšana”” 

apstiprināšanu  

15. Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu 

saskaņošanu 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Jāņkužnieki 

17. Par nekustamā īpašuma „Gaidiņi” sadalīšanu 

 

 

1. 

Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm  

Ziņo J.V.Valtere, A.Felts 

 

Pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere informē par iepriekš pieņemto domes 

lēmumu izpildi un pašreizējām aktualitātēm: 

1) par telpu remontiem Kolkas bērnudārzā, mazajā skolā, PII “Kurzemīte” 

2) par amatu vakancēm- joprojām aktuāla Sociālā dienesta vadītāja vakance uz laiku - 

pieteikšanās pagarināta; darbu ir uzsākusi jauna Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja; 

3) augustā plānota izglītības iestāžu pieņemšana 

 

6) par deputātu jautājumiem: 

* par KNAB lēmumu – ir saņemta vēstule par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja darbības 

atbilstību normatīviem aktiem, izvērtējot interešu konfliktu, kas saskatīts netika. 

* par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja aizvietošanu prombūtnes laikā (aizvieto lietvede) 

* par DMMS – cik jauni audzēkņi uzņemti un vai ir aizpildītas pedagogu vakances? 

* kad tiks risināts jautājums par Koplīgumu?  

* par domes lēmumu izpildes kavēšanu, piemēram Zītaru ēkas projekta izstrāde (ir 

noslēgts pakalpojumu līgums, par kura atbilstību Iepirkumu likuma prasībām ir šaubas. Tā 

atbilstība šobrīd tiek pārbaudīta.) 

* par 3x3 nometni Dundagā – organizatori ir izvēlējušies citu pasākuma norises vietu 

 

 

2.  

Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta Nr.19-08-A00702-000027 " 

Pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas – Būdeni” posma no 0.00 līdz 3.3 km 

pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā” īstenošanai 

A.Felts 

Pamats 

1. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ( 

turpmāk Dienests) lēmums par projekta iesnieguma Nr. 19-08-A00702-000027 

apstiprināšanu; 

2. MK 2008.gada 25.marta noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un 

galvojumiem”, likums „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, 21.panta 
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pirmās daļas 19.punkts, likums „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmā daļa, 

22.prim panta pirmā daļa, likums “Par valsts budžetu 2019.gadam”.  

3. Likuma „Par pašvaldībām” 12., 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 21. panta pirmā daļa. 

4. Ministru kabineta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”. 

5. Dundagas novada domes 24.09.2015. sēdes lēmums Nr.171 “Par Dundagas novada 

uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas 

atlases kritērijiem”. 

6. Dundagas novada domes 26.04.2019. sēdes lēmums Nr.117 “Par dalību Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā”. 

 

Mērķis 

Projekta Nr.19-08-A00702-000027 " Pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas – Būdeni” 

posma no 0.00 līdz 3.3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā” īstenošana 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un  26.04.2019. Dundagas novada 

domes lēmumu  Nr.117 “Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

investīciju pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu 

projektu iesniegumu konkursā” plānots īstenot projektu " Pašvaldības autoceļa “Mazās 

darbnīcas – Būdeni” posma no 0.00 līdz 3.3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā”. 
Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) ir pieņēmis lēmumu par ELFLA projekta 

iesnieguma Nr. Nr.19-08-A00702-000027 "Pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas – Būdeni” 

posma no 0.00 līdz 3.3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā”  apstiprināšanu. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 308 208,46, tsk. PVN 21% (trīs simti astoņi 

tūkstoši divi simti astoņi eiro un 46 eiro centi), tsk., būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, 

būvuzraudzība.  Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 302 098,35, tsk. PVN 21%  

(trīs simti divi tūkstoši deviņdesmit astoņi eiro un 35 eiro centi). Projekta īstenošanas 

gadījumā atbalsta saņēmējam būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 271 888,51 (divi 

simti septiņdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit astoņi eiro un 51 eiro centi)  

Pašvaldības daļu, kas nepieciešama ieguldīt projekta sekmīgai realizācijai, veido EUR 

36 319,95, tsk. PVN 21%. 

Uz šo brīdi kopējais finansējums, kas nepieciešams, lai realizētu projektu, sastāda EUR 

291 032,52, tsk. PVN 21%, (ceļu posma pārbūve EUR 286 071,52, autoruzraudzība EUR 

1936,00 un būvuzraudzība EUR 3025,00). 

Atbalsta saņēmējam ir tiesības iesniegt priekšapmaksas pieprasījumu, ne vairāk kā  20 

procentu apmērā no Projektam piešķirtā publiskā finansējuma (54 377,70 eiro).  

Projekta īstenošanu jāveic atbilstoši Lēmuma 1.pielikumā norādītajiem termiņiem, līdz 

2021.gada 7.jūlijam. 

Dundagas novada pašvaldībai, lai nodrošinātu projekta „Pašvaldības autoceļa “Mazās 

darbnīcas – Būdeni” posma no 0.00 līdz 3.3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā” īstenošanu, nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Plānotā aizņēmuma summa 

EUR 236 655 (divi simti trīsdesmit seši tūkstoši seši simti piecdesmit pieci eiro.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.173: 
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Uzdot Dundagas novada domes priekšsēdētājam domes vārdā ņemt aizņēmumu un slēgt 

ilgtermiņa aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus: 

1. Aizņēmuma prognozētais apmērs – EUR 236 655; 

2. Aizņēmumu mērķis – ELFLA projekta "Pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas – 

Būdeni” posma no 0.00 līdz 3.3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā” 

īstenošana; 

3. Aizdevējs – Valsts kase; 

4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2019.gada septembris; 

5. Paredzētais atmaksas termiņš – 10 gadi; 

6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – 2022.gada janvāris; 

7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantija – Dundagas novada pašvaldība garantē ar savu 

budžetu. 

 

Lēmums nododams izpildei: CA finansistei 

 

 

3.  

Ceļa posma apstiprināšana un virzīšana uz Lauku attīstības programmu 2014.-

2020. gadam investīciju pasākumu 

 “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 12., 15. panta pirmās daļas 5. punkts, 21. panta pirmā daļa. 

2. 29.08.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”. 

 

Mērķis 

Noteikt ceļa posmu “Kubele – Stirniņi” 1,227 km, kā atbalstāmu virzīšanai uz Lauku 

attīstības programmu 2014. – 2020. gadam investīciju pasākumā “Pakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”. 

 

Izvērtējums 

Lauku atbalsta dienests no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim ir 

izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā, kuru mērķis ir 

atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai 

veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. 

Atbalsta pretendenti pasākumā ir pašvaldības, kuras atrodas lauku teritorijā, izņemot 

republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000. 

Atbalsts tiek piešķirts vietējās pašvaldības grants ceļu (turpmāk – objektu) bez cietā seguma 

izbūvei un pārbūvei (izņemot valsts ceļus un Transeiropas transporta tīkla savienojumus) 

atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, t.sk. rīcības un 

investīcijas plāniem.  

Saskaņā ar 29.08.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.475) 10. punktu atbalsta intensitāte ir 90 procentu no projekta attiecināmajiem 

izdevumiem un Dundagas novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība)  ir noteikts pieejamais 

atbalsta apmērs – maksimāli pieejamais publiskais finansējums 360 000,00 EUR. 

MK noteikumu Nr.475 8. punkts nosaka, ka projektā ietvertos objektus nosaka vietējā 

pašvaldība pēc tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta 
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saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta 

tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem 

apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” (pasākuma kods – 4.3.). 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.09.2015. sēdes lēmumu Nr.171 “Par Dundagas 

novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas 

atlases kritērijiem” tika apstiprināti Dundagas novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko 

rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases kritēriji.  

08.07.2019. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības 

pārvalde pieņēma pozitīvu lēmumu par projekta iesniegumu “Pašvaldības autoceļa “Mazās 

darbnīcas -Būdeni” posma no 0,000 līdz 3,3 km pārbūve Dundagas  pagastā, Dundagas 

novadā” Nr 19-08-A00702-000027 un tas tika apstiprināts. 

No kopējā Pašvaldībai pieejamā publiskā finansējuma 360 000,00 EUR atlikums ir 

88 111,49 EUR. Ņemot vērā naudas summas apmēru, ir virzāms ceļa posms “Kubele – 

Stirniņi” 1,227 km uz Lauku attīstības programmu 2014. – 2020. gadam investīciju pasākumā 

“Pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Prognozējamās ceļa posma izmaksas ir 

149 949, 24 EUR (1. Ar PVN; 2. Publiskais finansējums sastāda 88 111,49 EUR, savukārt 

pašvaldības finansējums 61 837,75 EUR). Iepriekš izsludinātajā iepirkumā Nr. DNP 2019/2 

(“Pašvaldības autoceļa “Mazās darbnīcas –Būdeni” pārbūve”) tika secināts ka, pārbūves 

izmaksas uz 1 km bija zemākas par 27% nekā iepriekš prognozēts. Lai projekta izmaksas tiktu 

precizētas, nepieciešams izsludināt iepirkumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Kubele – 

Stirniņi” pārbūve”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš,  

R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – 1 (M.Napskis),  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.174: 

Atbalstīt ceļa posmu “Kubele - Stirniņi” 1,227 km virzīšanai uz Lauku attīstības programmu 

2014. – 2020. gadam investīciju pasākumā “Pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos”. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

4.  

Par nekustamā īpašuma „Gaviļkalns” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 22.06.2018. lēmums nr. 128 „Par nekustamā īpašuma 

„Gaviļkalns” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

2. Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaviļkalns”, Dundagas pagastā, 

Dundagas novadā, ceturtās izsoles noteikumu 22. un 39. punkts. 

3. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

08.07.2019. sēdes protokola Nr.8 4. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gaviļkalns” izsoles rezultātus. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 22.06.2018. lēmumu nr. 128 „Par nekustamā 

īpašuma „Gaviļkalns” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma atsavināt mutiskā 

izsolē Dundagas novada pašvaldībai (turpmāk - Pašvaldība) piederošo nekustamo īpašumu 
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„Gaviļkalns” ar kadastra numuru 8850 006 0058 (turpmāk – nekustamais īpašums 

„Gaviļkalns”) par nosacīto cenu 28 780,00 €. 

Nekustamā īpašuma „Gaviļkalns” pirmā izsole notika 14.09.2018., uz to nebija pieteicies 

neviens dalībnieks. Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija (turpmāk – 

komisija) izsoli atzina par nenotikušu un nolēma izsludināt nekustamā īpašuma „Gaviļkalns” 

otro izsoli ar grozītiem izsoles noteikumiem, nosakot sākuma cenu 25 000,00 €. Otrā izsole 

notika 09.11.2018., uz to nebija pieteicies neviens dalībnieks. Komisija izsoli atzina par 

nenotikušu un nolēma izsludināt nekustamā īpašuma „Gaviļkalns” trešo izsoli ar grozītiem 

izsoles noteikumiem, nosakot sākuma cenu 20 000,00 €. Trešā izsole notika 10.05.2019., uz 

to nebija pieteicies neviens dalībnieks. Komisija izsoli atzina par nenotikušu un nolēma 

izsludināt nekustamā īpašuma „Gaviļkalns” ceturto izsoli ar grozītiem izsoles noteikumiem, 

nosakot sākuma cenu 11 512,00 €. Ceturtā izsole notika 08.07.2019., uz to bija pieteicies 

viens dalībnieks.  

Saskaņā ar „Pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaviļkalns”, Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā, ceturtās izsoles noteikumu” (turpmāk – izsoles noteikumi) 22. 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 „Gaviļkalns” par 11 712,00 € nosolīja SIA „Kurzemes mežsaimnieks”, 

reģistrācijas numurs 42103036409. 

Izsoles noteikumu 39. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldības dome 

ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visas Objekta pirkuma summas samaksāšanas. SIA „Kurzemes 

mežsaimnieks” atlikušo pirkuma summu samaksāja 08.07.2019. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.175: 

Apstiprināt SIA „Kurzemes mežsaimnieks”, reģistrācijas numurs 42103036409 par 

nekustamā īpašuma „Gaviļkalns”, kadastra numurs 8850 006 0058, ieguvēju par nosolīto cenu 

11 712,00 €. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

 

5.  

Par finansējuma piešķiršanu papildus būvniecības darbiem Dundagas pilī 

projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, 

eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanai 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 28.07.2016. sēdes lēmums Nr.158 “Par dalību 5.5.1. 

specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlases konkursā”. 

2. Dundagas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmums Nr.109 “par dalību 5.5.1. 

specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases konkursā un sadarbības līguma 

parakstīšanu”. 

3. Projekta iesniegums Nr. 5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas 

mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”, kura ietvaros 

tiks veikta Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un 

ekspozīciju izveidošanai. 

4. Dundagas novada pašvaldības 2017.gada 5.jūlija parakstītais sadarbības līgums par 

Eiropas Savienības fonda projekta  “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas 
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mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanu 

Nr.2 ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils muzejs” (DD-3-13.2/17/102). 

 

Mērķis 

Nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 

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

saistītos pakalpojumus” ietvaros iesniegtā projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un 

dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” realizāciju. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības (turpmāk  - Pašvaldība) domes 25.05.2017. sēdes 

lēmumu Nr.109 “Par dalību specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases konkursā 

un sadarbības līguma parakstīšanu” ir pieņemts lēmums piedalīties 5.5.1. specifiskā atbalsta 

mērķa projektu iesnieguma atlases konkursā kā projekta  “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā 

un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” (turpmāk – 

Projekts) partnerim ar kopējo partnera budžetu līdz 588 236,00 EUR un parakstīt projekta 

partneru sadarbības līgumu par projekta īstenošanu. 

Projekta realizācijai Pašvaldība ir izstrādājusi būvprojektu “Dundagas pils pārbūve, 

pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai būvprojekta izstrāde 

un autoruzraudzība” (turpmāk – būvprojekts), kurā tika iekļauti visi projekta iesniegumā 

norādītie darbu apjomi un sastāvdaļas. 

Lai noskaidrotu būvprojekta pakalpojumu sniedzēju, Pašvaldība 07.12.2018. izsludināja 

publisko iepirkumu ( identifikācijas Nr. DNP 2018/34) “Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to 

amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai” (turpmāk – būvdarbu iepirkums). 

Ņemot vērā, ka būvdarbu iepirkumā piedāvātā līguma summa pārsniedz būvdarbu iepirkumā 

paredzamo līgumcenu, Dundagas novada dome nolēma piešķirt papildus finansējumu 

291 013,00 EUR  apmērā (Dundagas novada domes lēmums Nr.23 no 22.02.2019.).  

 2019.gada 22.martā noslēgts būvdarbu līgums ( Nr. DD-3-13.1/19/8 ) ar A/S “R.A.J” 

par būvdarbu veikšanu būvprojekta ietvaros. 

 Pēc demontāžas darbu veikšanas ir konstatēts, ka: 1) ūdensvada, kanalizācijas un 

apkures caurules, kuras nebija paredzēts mainīt projekta ietvaros, ir katastrofāli sliktā stāvoklī, 

uzkrājas kondensāts, dažviet atrodas virs paredzētā grīdas līmeņa; 2) atsedzot grīdas, atklājās 

velves, kuras brūk blakus esošajās telpās; 3) 2.stāva grīdām nepieciešams cits grīdas 

zemseguma risinājums. Tādēļ nepieciešami papildus darbi: 1) apkures, ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmu ierīkošanai pils inženierkomunikāciju tīkla nodrošināšanai; 2) stiprināts 

grīdas pamatni pie brūkošajām velvēm; 3) segt izmaksu starpību citam grīdas risinājuma pils 

2.stāvā. Bez uzskaitīto darbu veikšanas nav iespējams turpināt būvprojekta Dundagas pils 

pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai būvprojekta 

izstrāde un autoruzraudzība” realizāciju. Ir izstrādāta papildus darbu tāme, kura sastādīta 

atbilstoši notikušā iepirkuma darbu izmaksām par kopējo summu 34 980,17 EUR (tai skaitā 

PVN 21%). Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi no projekta uzraugošās institūcijas 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 35 480,31 EUR, kuru bija paredzēts saņemt tikai 

2020.gadā. Kredīta saistību izpilde saskaņā ar Valsts kases aizdevuma līgumu sākas no 

2022.gada 1.janvāra. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, J.Mauriņš, T.Kaudze, 

M.Burnevics), pret- nav, atturas – 3 (G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.176: 

1. Piešķirt finansējumu Dundagas pils apkures, ūdensvada, kanalizācijas sistēmas 

ierīkošanas darbiem 34 980,17 EUR apmērā būvprojekta “Dundagas pils pārbūve, 

pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai būvprojekta 

izstrāde un autoruzraudzība” realizācijai.   
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2. Noteikt projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, 

eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” realizācijai kopējo finansējuma apjomu 

līdz 914 229,17 EUR. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektorei Janitai Vandai Valterei, Kultūras 

pils direktorei Baibai Dūdai 

4. Papildu finansējumu apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu ierīkošanai, lai 

nodrošinātu Pils projekta realizāciju, ņemt no apstiprinātā publiskā finansējuma 

attiecināmo izdevumu summas. 

 

Lēmums nododams izpildei: izpilddirektorei Janitai Vandai Valterei, Kultūras pils, kultūras 

pils direktorei Baibai Dūdai 

 

 

6.  

Par projektu konkursu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2019. 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums Nr.43 15.§ “Par nolikumu “Atbalsts 

vietējo iniciatīvu projektiem””. Nolikuma “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 4., 31., 

32. punkts. 

2. Dundagas novada domes 24.05.2019 sēdes lēmums Nr. 133 15. § “Par projektu konkursu 

“Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2019. gadā”. 

 

Mērķis 

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu 

īstenošanu Dundagas novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību dažādu jautājumu 

risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp 

Dundagas novada pašvaldību un projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 

iesniedzējiem. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa 21.05.2019. izsludināja 

projektu konkursu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” ar pieteikšanās beigu termiņu 

21.06.2019. 

Šī termiņa ietvaros pieteicās 2 pretendenti – 1) biedrība “Visvīdale” ar projekta 

kopsummu 664,80 EUR (tai skaitā 75,00 EUR pašu finansējums) un 2) Kolkas Jūras 

Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze ar projekta kopsummu 546,92 EUR. 

Konkursa komisija (turpmāk – komisija) nolēma atbalstīt Kolkas Jūras Zvaigznes 

Dievmātes Romas katoļu draudzes projekta pieteikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu 

projektiem” 2019. gadā pilnā apmērā par kopējo summu 546,92 EUR. Biedrības “Visvīdale” 

iesniegto projekta pieteikumu komisija nolēma atbalstīt ar labojumiem, pieteikuma projekta 

izmaksu tāmē, pie pozīcijām līdzfinansējums un izmaksas. Pēc korekcijām projekta summa ir 

664,80 EUR, no kuras pašvaldības atbalsts būtu 580,80 EUR. 

Izvērtējot faktu, ka projekta pieteikumu iesniegšanas termiņā, salīdzinoši ar iepriekšējiem 

gadiem, projekta pieteikumu skaits ir salīdzinoši neliels, konkursa komisija rosina rīkot 2. 

pieteikšanās kārtu projekta konkursam “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”, Dundagas 

novada domes apstiprinātajos, Dundagas novada Attīstības programmas rīcības virzienos, 

jomās “Vide” un “Tautsaimniecība”, lai dotu papildus iespēju novada biedrībām, 

nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām iesniegt projekta pieteikumus.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, J.Mauriņš, T.Kaudze, 

M.Burnevics), pret- nav, atturas – 3 (G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece) 
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.177: 

1. Virzīt komisijas izvērtētos un atbalstītos projektus uz izskatīšanu nākamajā kārtējā 

Dundagas novada domes sēdē; 

2. Izsludināt projekta pieteikumu iesniegšanas 2. kārtu.  

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

7. 

Par telpu nodošanu biedrībai „Latvijas Baskāju skriešanas biedrība” 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts, A.Grīvāne, R.Rūmniece 

Pamats 

1. Biedrības „Latvijas Baskāju skriešanas biedrība” 08.07.2019. iesniegums. 

2. Biedrības „Latvijas Baskāju skriešanas biedrība” 15.07.2019. iesniegums. 

3. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2019. sēdes lēmums Nr.114 “Par nometņu 

organizēšanu vasarā Mazirbes internātpamatskolas telpās”.  

4. Dundagas novada pašvaldības domes 27.05.2019. sēdes lēmumu Nr.124 “Par vienas 

diennakts izmaksām vienai personai Mazirbes internātpamatskolā”. 

5. Likums “Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļa 

 
Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi biedrības „Latvijas 

Baskāju skriešanas biedrība” (turpmāk – biedrība) iesniegumus, kas reģistrēti Pašvaldībā 

08.07.2019. ar reģistrācijas Nr.DD-3-26.2/19/471 un 15.07.2019. ar reģistrācijas Nr.DD-3-

26.2/19/485, kuros tiek lūgts rast iespēju atbalstīt Baltijas Baso pēdu ultramaratonu, 

nodrošinot iespēju bez maksas izmantoto divas Mazirbes skolas telpas sacensību 

organizatoriskajām vajadzībām, kā arī organizatoru un brīvprātīgo palīgu nakšņošanai no 

30.08.2019. plkst. 15:00 līdz 31.08.2019. plkst. 14:00. Cilvēku skaits, kas nakšņos šajās telpās 

– līdz 20 cilvēkiem. Papildus norādot, ka biedrība jau septīto reizi organizē 7.Baltijas Baso 

pēdu ultramaratonu gar Baltijas jūras piekrasti no Mazirbes līdz Rojai sestdien, 31.08.2019. 

Ultramaratons tiek plānots trīs distancēs no Mazirbes līdz Rojai, no Kolkas raga līdz Rojai un 

no Ģipkas (pie bākas) līdz Rojai. Katru gadu tiek piesaistīti arī skrējēji no kaimiņvalstīm. Tiek 

plānots, ka šogad pasākumā piedalīsies ap 100 dalībnieku. Biedrība apņemas Pašvaldības logo 

izvietot savā mājas lapā: http://bbultramarathon.com.    

Pašvaldības īpašumā Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais 

īpašums „Mazirbes speciālā internātskola” ar kadastra numuru 8862 002 0144, kura sastāvā ir 

būve - „Mazirbes speciālā internātskola” ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 001 

(turpmāk – Mazirbes skola) . 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 26.04.2019. sēdes lēmumu Nr.114 “Par nometņu 

organizēšanu vasarā Mazirbes internātpamatskolas telpās”, ir nolemts Pašvaldībai organizēt 

telpu nomu Mazirbes internātpamatskolā vasaras nometnes dalībniekiem.  

Saskaņā ar Pašvaldības domes 27.05.2019. sēdes lēmumu Nr.124 “Par vienas diennakts 

izmaksām vienai personai Mazirbes internātpamatskolā”, ir noteikta maksa par uzturēšanos 

Mazirbes internātpamatskolā - vienai personai 5,80 EUR/diennaktī (bez PVN) un vienai 

personai 7,00 EUR/diennaktī (bez PVN), ja nepieciešams gultas veļas komplekts. Iepriekš 

minētā lēmuma izvērtējuma daļā norādīts, ka aprēķinātajā cenā ir iekļautas sekojošas 

izmaksas - telpu uzkopšana, ūdens piegāde, elektrība, koplietošanas telpu izmantošana, 

ēdamzāles telpu izmantošana, apkārtnes uzkopšana, administrācijas izdevumi un citas 
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izmaksas, kas attiecas uz nometnes dalībniekiem. Savukārt, konkrētajā biedrības prasījumā 

būtu izmantojama tikai tukša klases telpa, tādēļ ir jālemj par citiem telpas lietošanas 

nosacījumiem. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. daļa nosaka, ka  dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos. 

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.178: 

1. Nodot biedrībai „Latvijas Baskāju skriešanas biedrība”, reģistrācijas numurs 50008192561, 

bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” kadastra numurs 

8862 002 0144 sastāvā esošās būves - „Mazirbes speciālā internātskola” ar kadastra 

apzīmējumu 8862 002 0144 001 telpu Nr.001-13 saskaņā ar pielikumu,  

2. Pilnvarot Izpilddirektoru noslēgt bezatlīdzības lietošanas līgumu, ietverot šādus 

nosacījumus: 

2.1. bezatlīdzības lietošanas termiņš – viena diennakts no 30.08.2019. līdz 

31.08.2019. 

2.2. biedrība uzkopj izmantoto telpu un koplietošanas telpas par saviem līdzekļiem. 

3. Kontroli par bezatlīdzības līguma izpildi uzdot Mazirbes skolas administratoram. 

 

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: Biedrībai „Latvijas Baskāju skriešanas biedrība” uz e-pastu. 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai. 

 

 

8. 

Par zemes nomas tiesību līgumu pagarināšanu 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 08.07.2019. iesniegums. 

2. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 53., 55.punkts.  

3. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” 6 
1
. 1. un 1

1
. daļa. 

4. Likums „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punkts. 

 
Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs nekustamajam 

īpašumiem “Ievlejas 78” ar kadastra numuru 8850 020 0370, kurš sastāv no 0,037 ha lielas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0370 (turpmāk – nekustamais īpašums 

“Ievlejas 78”), kas atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

Par nekustamā īpašuma “Ievlejas 78” izmantošanu 2009.gada 21.maijā ir noslēgts Zemes 

nomas līgums Nr.8-2.1/139 (turpmāk tekstā – nomas līgums) ar (Vārds, uzvārds) personas 

kods xxxxx (turpmāk tekstā – nomnieks). 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums


11 

 

Nomnieks ir iesniedzis 08.07.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 08.07.2019. ar 

Nr.DD-3-26.2/19/469) (turpmāk tekstā – iesniegums), kurā lūdz pagarināt nomas līgumu par 

nekustamo īpašumu “Ievlejas 78”. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350) 53.punktu, iznomātājs, 

izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu 

(nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma 

kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 55.punktu, nomas līgumu ar nomnieku ir tiesības 

nepagarināt, ja pēdējā gada laikā no dienas, kad iesniegts pieteikums par nomas līguma 

pagarināšanu, nomnieks nav labticīgi pildījis ar iznomātāju noslēgto līgumu par īpašuma 

lietošanu, tai skaitā tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu 

nomas maksas aprēķina periodu, vai iznomātājam zināmi publiskas personas nekustamā 

īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi, vai nomniekam ir 

jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. 

Saskaņā ar Pašvaldības datiem, nomnieks ir labticīgi pildījis noslēgtā nomas līguma 

noteikumus par nekustamā īpašuma “Ievlejas 78” lietošanu. 

Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” (turpmāk tekstā –Likums) 6.
1
 pantu, par Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumiem 1. daļu, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, 

kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā 

īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Saskaņā ar Likuma 1
1
.daļu, ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma 

nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma 

iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā 

reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam 

nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma Ministru 

kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. 

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

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.179: 

1. Iznomāt nekustamo īpašumu “Ievlejas 78” ar kadastra numuru 8850 020 0370, kas sastāv 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0370. 

2. Pagarināt zemes nomas tiesību līgumu par nekustamā īpašuma “Ievlejas 78” ar kadastra 

numuru 8850 020 0370, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 

0370 ar (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx uz laiku līdz 31.12.2029. 

 

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: (Vārds, uzvārds) personīgi Pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

9. 

Par dzīvojamās telpas maiņu 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 01.07.2019. iesniegums.  

2. Dundagas novada domes 26.10.2018. lēmums Nr.250 “Par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā”. 

3. Dundagas novada pašvaldības 07.11.2018. īres tiesību līgums Nr. DD-8-2.2/18/23. 

4. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.panta pirmā un otra daļa. 

5. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu nr.4 „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punkts. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) 

personas kods xxxxx (turpmāk – persona) 01.07.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 

01.07.2019. ar nr. DD-3-31.2/19/452), kurā persona lūdz mainīt izīrēto Pašvaldības dzīvojamo 

telpu no 2 dzīvojamām istabām uz 3 dzīvojamām istabām, norādot, ka ir gaidāms ģimenes 

pieaugums, un šobrīd ģimenē ir divi pieaugušie un trīs bērni. 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 26.10.2018. sēdes lēmumu Nr.250 “Par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā” ar personu 07.11.2018. ir noslēgts īres tiesību 

līgums Nr.DD-8-2.2/18/23 par Pašvaldības 2 dzīvojamo istabu dzīvokļa Brīvības ielā 17 dz.3, 

Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā  lietošanu, ar termiņu līdz 31.12.2019. 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.panta pirmā daļa nosaka, ka 

pašvaldība var sniegt palīdzību pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas 

apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu domes 

saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā, savukārt otrā daļa nosaka, ka palīdzību īrētās 

pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, kādā 

reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida palīdzības saņemšanu. 

Pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 4.punkts nosaka, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem pašvaldības dome. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.180: 

Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 

telpas maiņas reģistrs” (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx. 

 

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 nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

10. 

Par telpu nomu biedrībai “Randalist” (Mazirbes speciālā internātskola) 

A.Felts 

Pamats 

1. Biedrības „Randalist” 27.06.2019. iesniegums. 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1006429
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1006429
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2. Dundagas novada pašvaldības domes 22.03.2019. sēdes lēmums Nr.56 “Par 

deleģēšanas līgumu un finansējuma piešķiršanu biedrībai „Randalist””.  

3. Dundagas novada pašvaldības 08.07.2019. līgums par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu 

Nr.DD-3-13.2/19/161. 

4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 

pirmā daļa, otrās daļas 4
1
. punkts, 3

1
 daļa, piektā daļa. 

 
Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi biedrības „Randalist” 

(turpmāk – biedrība) 27.06.2019. iesniegumu, kas reģistrēts Pašvaldībā 28.06.2019. ar 

reģistrācijas Nr.DD-3-31.2/19/596, kurā tiek lūgts rast iespēju izmantot Mazirbes skolas 

darbnīcu Līvu etnogrāfiskā muzeja izveidei, papildus norādot, ka biedrībai ir sabiedriskā 

labuma statuss.    

Pašvaldības īpašumā Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais 

īpašums „Mazirbes speciālā internātskola” ar kadastra numuru 8862 002 0144, kura sastāvā ir 

būve - „Saimniecības ēka - muzejs” ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 003. 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 22.03.2019. sēdes lēmumu Nr.56 “Par deleģēšanas līgumu 

un finansējuma piešķiršanu biedrībai „Randalist””, ar biedrību 08.07.2019. ir noslēgts Līgums 

par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Nr.DD-3-13.2/19/161, saskaņā ar kuru Pašvaldība 

biedrībai deleģē rīkot un piedalīties pasākumos, kas saistīti ar rūpēm par kultūras saglabāšanu 

un attīstīšanu Mazirbes ciemā.    

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk 

– Likums) 5.panta pirmajā daļā teikts, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot 

privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. Savukārt, šī likuma 5.panta otrās 

daļas 4
1
.punktā teikts, ka šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad 

atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

Likuma 5.panta 3
1
 daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības 

lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus. 

Likuma 5.panta piektā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas personas orgāns, 

tas ir, pašvaldības dome. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā nodod sabiedriskā 

labuma organizācijai uz laiku, kamēr attiecīgajai organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss, 

bet ne ilgāk par desmit gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijai var nodot atkārtoti. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.181: 

Nodot sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Randalist”, reģistrācijas numurs 

40008206319, bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 

kadastra numurs 8862 002 0144 sastāvā esošo būvi - „Saimniecības ēka - muzejs” kadastra 

apzīmējums 8862 002 0144 003 un zemes vienības kadastra apzīmējums 8862 002 0144 daļu 

aptuveni 0,1900ha (pievienots Pielikumā), ēkas apsaimniekošanai, noslēdzot bezatlīdzības 

lietošanas līgumu, ietverot šādus nosacījumus: 

1. bezatlīdzības lietošanas termiņš – desmit gadi, bet ne ilgāk, kamēr biedrībai ir 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss 
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2. izdevumi, kas rodas nomas termiņā (elektrība, komunālie maksājumi, u.c) jāsedz 

nomniekam par saviem finanšu līdzekļiem; 

 

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: Biedrībai „Randalist” personīgi pašvaldībā. 

Lēmums nododams izpildei: Juriskonsults. 

11. 

Par telpu nomu biedrībai “Randalist”  („Skolotāju māja 2” dz.2) 

A.Felts 

 

Pamats 

1. Biedrības „Randalist” 08.07.2019. iesniegums. 

2. Dundagas novada pašvaldības domes 22.03.2019. sēdes lēmums Nr.56 “Par 

deleģēšanas līgumu un finansējuma piešķiršanu biedrībai „Randalist””.  

3. Dundagas novada pašvaldības 08.07.2019. līgums par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu 

Nr.DD-3-13.2/19/161. 

4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 

pirmā daļa, otrās daļas 4
1
. punkts, 3

1
 daļa, piektā daļa. 

 
Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi biedrības „Randalist” 

(turpmāk – biedrība) 08.07.2019. iesniegumu, kas reģistrēts Pašvaldībā 08.07.2019. ar 

reģistrācijas Nr.DD-3-26.2/19/470, kurā tiek lūgts rast iespēju izmantot Pašvaldības dzīvokli 

Nr.2 “Skolotāju mājā 2”, Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā mākslas plenēra 

“Līvzeme 2019” vajadzībām laika posmā no 3. līdz 11.augustam.    

Pašvaldības īpašumā Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais 

īpašums „Skolotāju māja 2” dz.2, kadastra numurs 8862 900 0046. 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 22.03.2019. sēdes lēmumu Nr.56 “Par deleģēšanas līgumu 

un finansējuma piešķiršanu biedrībai „Randalist””, ar biedrību 08.07.2019. ir noslēgts Līgums 

par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Nr.DD-3-13.2/19/161, saskaņā ar kuru Pašvaldība 

biedrībai deleģē rīkot un piedalīties pasākumos, kas saistīti ar rūpēm par kultūras saglabāšanu 

un attīstīšanu Mazirbes ciemā.    

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk 

– Likums) 5.panta pirmajā daļā teikts, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot 

privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. Savukārt, šī likuma 5.panta otrās 

daļas 4
1
.punktā teikts, ka šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad 

atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

Likuma 5.panta 3
1
 daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības 

lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus. 

Likuma 5.panta piektā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas personas orgāns, 

tas ir, pašvaldības dome. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā nodod sabiedriskā 

labuma organizācijai uz laiku, kamēr attiecīgajai organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss, 
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bet ne ilgāk par desmit gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijai var nodot atkārtoti. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.182: 

Nodot sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Randalist”, reģistrācijas numurs 

40008206319, bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu „Skolotāju māja 2” dz.2 kadastra 

numurs 8862 900 0046, noslēdzot bezatlīdzības lietošanas līgumu, ietverot šādus 

nosacījumus: 

1. bezatlīdzības lietošanas termiņš – no 03.08.2019. līdz 11.08.2019. 

2. izdevumi, kas rodas nomas termiņā (elektrība, komunālie maksājumi, u.c.) jāsedz 

nomniekam par saviem finanšu līdzekļiem; 

 

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: Biedrībai „Randalist” personīgi pašvaldībā. 

Lēmums nododams izpildei: Juriskonsults. 

 

 

 

12. 

Par  izstrādes vadītāju maiņu Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādē 

A.Felts 

Pamats 

1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 3.daļa; 

2. LR Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punkts. 

 
Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādi atbilstoši normatīviem aktiem  

 

Izvērtējums 

Saskaņā  ar Dundagas novada domes 25.02.2016. pieņemto lēmumu, protokola Nr. 47, 

17.§ „Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta teritorijas 

plānojuma izstrāde (turpmāk tekstā – Lēmums), apstiprinot darba uzdevumu, 3.punktā 

apstiprināts izstrādes vadītājs.  

28.06.2019. ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, kurš saskaņā ar Lēmumu 

bija noteikts kā izstrādes vadītājs, tāpēc nepieciešams izdarīt grozījumus šajā lēmumā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.183: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada domes 2016.gada 25.februāra lēmuma, 

protokola Nr. 47, 17.§ „Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanu”, 3.punktu. 

2. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības 

un plānošanas nodaļas vadītāju Marutu Blūmu. 
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3. Uzdot teritorijas plānojuma izstrādes vadītājai Marutai Blūmai izvērtēt izstrādē 

esošā teritorijas plānojuma dokumentāciju un sagatavot priekšlikumus dokumenta 

tālākai virzībai. 

 

Lēmums nosūtāms: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai. 

 

 

 

 

 

 

13. 

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

noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

Ziņo J.Langzams; A.Felts, T.Kaudze 

Pamats 

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

2. 2019.gada 06.jūnija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule ar 

Nr. DD-3-31.2/19/536. 

 

Mērķis 

Nodrošināt aktuālo informāciju Dundagas novada pašvaldības saistošajos 

noteikumos 

 

Izvērtējums 

 Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

apstiprināt pašvaldības nolikumu. 

 2019.gada 22.maijā tika nosūtīta vēstule Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai (turpmāk - VARAM), kurā lūgts sniegt skaidrojumu par likuma “Par pašvaldībām” 

61
1
.panta tvērumu, proti, vai pašvaldības nolikumā drīkst paredzēt papildus likuma “Par 

pašvaldībām” norādītajām personām kādas citas personas (subjektus), kuri būtu tiesīgi 

ierosināt publiskās apspriešanas rīkošanu. 

 2019.gada 06.jūnijā tika saņemta VARAM vēstule, kurā tā norāda, ka Dundagas 

novada domei jāveic grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums”, svītrojot tos 

subjektus, kas neatbilst likuma “Par pašvaldībām” 61
1
.panta uzskaitījumam. 

 Lai nodrošinātu pašvaldības nolikuma 24.11. apakšpunkta ievērošanu ir nepieciešams 

grozīt pašvaldības nolikuma 54.punktu, izsakot to šādā redakcijā: “Pašvaldības iestādes 

vadītājs ir tiesīgs slēgt darba līgumu un līgumu, kura līgumcena nepārsniedz 10 000 euro. 

Līgumu, kuru līgumcena pārsniedz 5 000 eiro, vai kuru līguma redakcija atšķiras no nolikuma 

24.11. apakšpunkta izrietošo līgumu redakcijas, pašvaldības iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt 

pēc tam, kad līguma projektu saskaņojis pašvaldības izpilddirektors.”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, M.Burnevics), pret- nav, atturas – 1 (T.Kaudze),  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.184: 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”” 

projektu (pievienots pielikumā). 
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Lēmums nosūtāms: Centrālai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  
Par “Dundagas novada pašvaldības iekšējie noteikumi  

“Trauksmes celšana”” apstiprināšanu 

Ziņo J.Langzams; A.Felts, M.Burnevics, A.Grīvāne, R.Rūmniece, T.Kaudze 

 

Pamats 

 Likuma  "Par pašvaldībām" 21.pants, 41.panta pirmās daļas 2.punkts 

 Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmā daļa 

 

Mērķis 

Nodrošināt nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem 

aizsardzību. 

 

Izvērtējums 

 2019.gada 1.maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk arī - Likums). 

Likuma 2.pantā ir noteikts Likuma mērķis, t.i. “Likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības 

interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu 

izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.” 

 Likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskas personas institūcijas un tās privāto 

tiesību juridiskās personas, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto, izveido iekšējo trauksmes 

celšanas sistēmu, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt 

viņiem aizsardzību. 

 Ņemot vērā augstāk minēto Dundagas novada pašvaldībā nepieciešams izveidot 

iekšējos noteikumus atbilstoši Likuma prasībām.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.185: 

 Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Dundagas novada pašvaldības iekšējie noteikumi 

“Trauksmes celšana”” projektu (pievienots pielikumā). 

 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
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15. 

Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības 

programmu saskaņošanu 

Ziņo J.Langzams; A.Felts, R.Rūmniece 

Pamats 

1. Izglītības likuma  47
1
. pants;  

2. Profesionālās izglītības likuma 25.panta otrā daļa. 

Mērķis 

 Par profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu Dundagas Mākslas un mūzikas 

skolā.  

Izvērtējums 

 Izglītības likuma 47
1
. pants nosaka, ka profesionālās ievirzes izglītība ir brīvprātīga. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas izstrādā izglītības iestāde. Profesionālās ievirzes 

izglītības programmas īstenošanas kārtību nosaka Profesionālās izglītības likums. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas licencējamas Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā. 

 Profesionālās izglītības likuma 25.panta otrā daļa nosaka, ka profesionālās izglītības 

programmu izstrādā izglītības iestāde, saskaņojot ar tās dibinātāju. 

 2019.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.218 “Vispārējās un profesionālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība” 2.punkts nosaka, ka lai saņemtu tiesības īstenot 

izglītības programmu, izglītības iestāde vai cita Izglītības likumā noteikta institūcija vismaz 

vienu mēnesi pirms tam, kad plānots sākt izglītības programmas īstenošanu, iesniedz 

Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegumu profesionālās izglītības programmas 

licencēšanai. Iesniegumam pievieno izglītības iestādes dibinātāja saskaņotu licencējamo 

izglītības programmu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – 1 (R.Rūmniece),  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.186: 

Saskaņot  Dundagas novada pašvaldības Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Profesionālās 

ievirzes izglītības programmas: 

1. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Profesionālās ievirzes izglītības programma 

“Dejas pamati”.; 

2. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Profesionālās ievirzes izglītības programma 

“Klarnetes spēle”; 

3. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Profesionālās ievirzes izglītības programma 

“Kokles spēle”.; 

4. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Profesionālās ievirzes izglītības programma 

“Sitaminstrumentu spēle”.; 

5. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Profesionālās ievirzes izglītības programma 

“Kora klase”.; 

6. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Profesionālās ievirzes izglītības programma 

“Vizuāli plastiskā māksla”.; 

7. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Profesionālās ievirzes izglītības programma 

“Ģitāras spēle”.; 

8. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Profesionālās ievirzes izglītības programma 

“Klavierspēle”.; 

9. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Profesionālās ievirzes izglītības programma 

“Saksofonu spēle”; 

https://likumi.lv/ta/id/20244-profesionalas-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
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10. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Profesionālās ievirzes izglītības programma 

“Vijoles spēle”. 

 (Dundagas novada pašvaldības Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Profesionālās 

ievirzes izglītības programmas pielikumā) 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktorei Dacei Čoderai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Jāņkužnieki” 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1. SIA “Metrum” 15.07.2019. iesniegums Nr.86/a/S-2019.  

2. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2019. sēdes lēmums Nr.100 „Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Jāņkužnieki””. 

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

4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5. 20.06.2006. 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 “Jāņkužnieki” ar kadastra numuru 8850 027 0039 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8850 027 0039 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA “Metrum” 

(reģistrācijas Nr.40203093537) 15.07.2019. iesniegumu Nr. 86/a/S-2019 (reģistrēts 

Pašvaldībā 15.07.2019. ar Nr. DD-3-26.1/19/487) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam “Jāņkužnieki” ar kadastra numuru 8850 027 0039 (turpmāk 

– nekustamais īpašums “Jāņkužnieki”), kurš sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 027 0039 ar platību 40,40ha. 

Dundagas pagasta zemesgrāmatā Nr.574 uz 19.07.2019. nav noteikti aizliegumi nekustamā 

īpašumu sadalei. 

Saskaņā ar Pašvaldības domes 26.04.2019. sēdes lēmumu Nr.100 “Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Jāņkužnieki”” ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma “Jāņkužnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 027 

0039, sadalot to divās daļās (īpašumos). 

Nekustamā īpašuma “Jāņkužnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0039 

ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās: aptuveni 

19,20 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0090 (turpmāk 

– zemes vienība Nr.1) un aptuveni 21,20 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.2 ar kadastra 

apzīmējumu 8850 027 0091 (turpmāk – zemes vienība Nr.2), kuru platības var tikt precizētas 

zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā.  

Zemes ierīcības projekts izstrādāts uz nekustamā īpašuma “Jāņkužnieki” zemes robežu 

plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 
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Pamatojoties uz 04.07.2019. saņemto AS “Sadales tīklu” piekrišanu, teritorija “Citi zemes 

lietojumi” 0,04 ha platībā tiek pievienota zemes vienībai ar  nekustamā īpašuma 

“Jāņkužnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0039. 

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 Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu “Jāņkužnieki”, bet zemes vienībai Nr.2 

paredzēts piešķirt nosaukumu “Elzas”. 

Piekļuve zemes vienībai Nr.1 un zemes vienībai Nr.2 ir nodrošināta no Pašvaldības 

autoceļa “Kubele - Stirniņi”. 

Zemes ierīcības likuma 19.pants nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Saskaņā ar 20.06.2006. 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 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.187: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jāņkužnieki” ar kadastra 

numuru 8850 027 0039 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 027 0039 

sadalīšanai divās daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. 19,20 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 027 0090 saglabāt nosaukumu “Jāņkužnieki” un noteikt dalītu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi: 

2.1.1. 9,40 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM – 0101); 

2.1.2. 9,80 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

2.2. 21,20 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8850 027 0091 piešķirt nosaukumu “Elzas” un noteikt dalītu nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: 

2.2.1. 1,40 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM – 0101); 

2.2.2. 19,80 ha platībā – 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: SIA „Metrum”: talsi@metrum.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma „Gaidiņi” sadalīšanu 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 23.07.2019. iesniegums. 
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2. 22.07.2019. Ģenerālpilnvara Nr.199. 

3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 

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

5. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Gaidiņi” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.  

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Gaidiņi” kadastra numurs 8850 020 0067 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Gaidiņi”) kopplatība ir 1,8510 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā 

un sastāv no: 

1)  1,7000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0026;  

2)  0,1510 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0067 uz 

kura Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas būves 

kadastra apzīmējums 8850 020 0067 002 un 8850 020 0067 003. 

Nekustamā īpašuma „Gaidiņi” īpašnieces pilnvarotā persona (Vārds, uzvārds) personas 

kods xxxxx uz 22.07.2019. Ģenerālpilnvaras, kas reģistrēta Dundagas pagasta Bāriņtiesā ar 

Nr.199 pamata iesniegusi Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 

23.07.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 23.07.2019. ar Nr. DD-3-26.1/19/534), kurā 

lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Gaidiņi”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8850 025 0026 un jaunizveidotajam īpašumam piešķirt  nosaukumu “Gaidiņi”.  

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 8 balsīm par (A.Felts, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, T.Kaudze, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.188: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Gaidiņi” ar kadastra numuru 8850 020 0067 

sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0026. 

2. Nekustamā īpašuma „Gaidiņi” ar kadastra numuru 8850 020 0067 zemes 

vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0026 pēc sadalīšanas, 

saglabāt nosaukumu „Gaidiņi”. 

3. Nekustamā īpašuma „Gaidiņi” ar kadastra numuru 8850 020 0067 zemes 

vienībai (īpašumam) ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0067 uz kura 

Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas būves ar 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0067 002 un 8850 020 0067 003, pēc 

sadalīšanas, piešķirt nosaukumu „Liepu iela 4”. 
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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 nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi Pašvaldībā. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

 

 

 

Dažādi jautājumi 

 

Par situāciju SIA “Dundagas Veselības centrs” 

 

Ir situācija par izveidojušos pašvaldības uzņēmuma nodokļu parādu sakarā ar strauji 

samazinājušos klientu skaitu (neienāk plānotie ieņēmumi). Ir veikti līdzekļu ietaupīšanas 

pasākumi, piemēram, darbinieku darba slodžu samazināšanu u.c. 
 

Tiek rosināts pievērsties visas novadā esošās sociālās aprūpes institūciju finansiālo un 

organizatorisko resursu apvienošanu lai strādātu ekonomiskāk. Ir jāaicina kopā visas 

iesaistītās puses (SIA “Dundagas Veselības centrs”, biedrība “Stacija”, Sociālais dienests) un 

jāmeklē risinājumi sociālās aprūpes nodrošināšanai iedzīvotājiem. 

 

Par radiotorņa būvniecību, Par ūdenssaimniecības projekta realizācijas gaitu – uz 

nākamo domes sēdi SIA “Ziemeļkurzeme” sniegt atskaiti, kā arī SIA “Kolkas Ūdens” 

informēt par paveiktajiem darbiem. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.08. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 26.07.2019. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 26.07.2019. 


