
 

 
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 

 

2020.gada 28. maijā                                                                                             Nr.8. 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošo noteikumu  

Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 64.1 punktu sēdes norise notiek 

videokonferences režīmā. 

 

Sēdē piedalās 9 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Gunārs Kristiņš,  Madars 

Burnevics, Vilnis Skuja, Regīna Rūmniece, Andra Grīvāne, Tamāra Kaudze 

Administrācijas darbinieki: Ainārs Korulis, Andris Kojro, Inga Ralle, Edīte Irbe, Jānis 

Langzams, Maruta Blūma 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes videokonferences audio ieraksts. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, 

T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību 

1. Izpilddirektores p.i. ziņojums 

2. Par SIA “Kolkas ūdens” 2019.gada pārskata apstiprināšanu 

3. Par SIA “Ziemeļkurzeme” 2019.gada pārskata apstiprināšanu 

4. Par Dundagas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu 

5. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā  VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 

6. Par Lībiešu saieta nama pastāvīgās ekspozīcijas izveidi EJZF projekta ietvaros 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu 

8. Par nekustamā īpašuma „Brīvības iela 1a” nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma „Laukdārzi” nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

10. Par dzīvokļa īpašuma „Lauciņi 1” - 13 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

11. Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.10 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

12. Par automašīnas piekabes TOM650 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

13. Par automašīnas izsoles sākumcenas noteikšanu 

14. Par zemes nomas tiesībām 

15. Par pakalpojuma sniegšanas līguma pagarināšanu 
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16. Par projekta konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” komisijas 

sastāva izveidošanu 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma sadalīšanu 

18. Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā 

19. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta 

nodošanu publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai 

20. Par grozījumiem Dundagas pagasta materiālo vērtību norakstīšanas komisijas sastāvā 

21. Par piemaksas noteikšanu Sociālā dienesta un Pašvaldības policijas darbiniekiem 

22. Par Dundagas novada domes 2019.gada 8.augusta lēmuma Nr.189 “Par Dundagas 

novada pašvaldības iestādes Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena 

atbrīvošanu no amata” atcelšanu 

 

Dažādi jautājumi 

 

 

1. 

Izpilddirektores p.i. ziņojums  

 

Izpilddirektores pienākumu izpildītājs Andris Kojro informē par esošajām aktualitātēm 

novadā: par darbiem ceļu atputekļošanai, par skolēnu nodarbinātību vasarā- nebūs jūnijā, par 

jūliju un augustu vēl gaida ziņas; par projektu realizēšanu (par pils projekta realizācijas gaitu, 

par ceļu remontdarbiem, par piekrastes teritorijas sakopšanu, par vietējo iniciatīvas projektiem, 

par iepirkumiem (telpu remonti izglītības iestādēs). 

 

Sēdei pievienojas deputāti Vilnis Skuja un Zane Tālberga. 

 

 

2. 

Par SIA “Kolkas ūdens” 2019.gada pārskata apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 21.pants, 1.daļa; 

2. Likums “Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 

54.pants; 

3. Dundagas novada domes lēmums Nr.133 no 23.07.2015. § 5. Pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi; 

4. Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA “Auditorfirma Alianse”, Reģ.Nr. 

41203007290, neatkarīgu revidentu ziņojums. 

 

Mērķis 

2019.gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

1. SIA “Kolkas ūdens”, Reģ.nr.40003579893, 2019.gada pārskats sniedz skaidru 

priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. 

2. Uzņēmuma galvenie pamatdarbības veidi ir: 

• ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE kods 36.00),   

• notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE kods 37.00). 

 

3. Uzņēmuma 100% kapitāldaļu turētājs ir Dundagas novada dome. 



 3 

4. Sabiedrības 2019.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu 

kapitāls EUR 365 952 sastāv no 365 952 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1, 

2019.gadā pamatkapitāls palielināts par 39 301 EUR. 

5. Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā  - 4. 

6. Uzņēmuma valdes loceklis – Ivo Bordjugs. 

7. Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. 

8. SIA “Kolkas ūdens” 2019.gada Neto apgrozījums sastāda 125 984 EUR,  par 2 % 

lielāks nekā 2018.gadā. 

• Ūdens piegāde – 40 049 eiro; 

• Kanalizācijas pakalpojumi – 74 191 eiro; 

• Pārējie (santehnikas pakalpojumi, asenizācijas mašīnas pakalpojumi)– 11 

744; 

9. Kā norādīts 2019.gada pārskatā, uzņēmuma aktīvus veido: 

Pamatlīdzekļi – EUR 480 606, 

Krājumi – EUR 395,  

Debitora parādi – EUR 12 941, 

Naudas līdzekļi – EUR 38 751 vērtībā. 

 

10. 2019.gada pārskatā, uzņēmuma pasīvus veido: 

Pašu kapitāls – EUR 518 063, 

Īstermiņa kreditori – EUR 14 630 (tsk., parādi piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem  EUR 1628, nodokļi un VSAOI  EUR 4152, pārējie kreditori 

EUR 2415, uzkrātās saistības EUR 6435).  

 

11. Uzņēmums 2019.gadu noslēdzis ar EUR 56 631 lielu peļņu kas ir par 72,6 % vairāk, 

salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Uzņēmuma peļņa plānota ieguldīt 

pamatdarbības pakalpojumu nodrošināšanā un attīstībā. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.95: 

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kolkas ūdens”, vienotais reģistrācijas 

numurs 40003579893, 2019.gada finanšu pārskatu saskaņā ar pielikumu. 

2. 2019.gada peļņu EUR 56 631 ieguldīt ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībā un 

pamatdarbības pakalpojumu nodrošināšanā. 

3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kolkas ūdens” valdes priekšsēdētājam 

iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos 

ar šo lēmumu apstiprināto sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kolkas ūdens” 

2019.gada (darbības slēguma) finanšu pārskatu. 

4. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Dundagas novada pašvaldības izpilddirektorei 

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Kolkas ūdens”. 

 

 

 

3. 

Par SIA “Ziemeļkurzeme” 2019.gada pārskata apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 21.pants, 1.daļa; 

2. Likums “Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 

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

kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi; 

4. Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA “Revidentu serviss”, Reģ.Nr.48503004390, 

neatkarīgu revidentu ziņojums. 

 

Mērķis 

2019.gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 

Izvērtējums 

1. SIA “Ziemeļkurzeme”, Reģ.nr.40003382317, 2019.gada pārskats sniedz skaidru 

priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. 

2. Uzņēmuma galvenie pamatdarbības veidi ir: 

• ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE kods 36.00),   

• notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE kods 37.00) un  

• daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana. 

3. Uzņēmuma 100% kapitāldaļu turētājs ir Dundagas novada dome. 

4. Sabiedrības 2019.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls 

EUR 480 219 sastāv no 480 219 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1. 

5. Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā  - 6. 

6. Uzņēmuma valdes loceklis – Andrejs Bāliņš. 

7. Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. 

8. SIA “Ziemeļkurzeme” 2019.gada Neto apgrozījums sastāda 132 525 EUR, kas ir par 

0,006 % mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. 

• Ūdens piegāde – 48 864 eiro; 

• Kanalizācijas pakalpojumi – 54 246 eiro; 

• Aprēķins par sausiem sadzīves atkritumiem no iedzīvotājiem un pārdotie 

atkritumu maisi – 17 303; 

• Dzīvojamo māju sniegtie apsaimniekošanas pakalpojumu ieņēmumi – 7 140 

eiro; 

• Pārējie (santehnikas pakalpojumi, asenizācijas mašīnas pakalpojumi) – 4 

972 eiro. 

9. Kā norādīts 2019.gada pārskatā, uzņēmuma aktīvus veido: 

Pamatlīdzekļi – EUR 2 765 079, 

Krājumi – EUR 2 808,  

Debitora parādi – EUR 28 462, 

Naudas līdzekļi – EUR 405 984 vērtībā. 

 

10. 2019.gada pārskatā, uzņēmuma pasīvus veido: 

Pašu kapitāls – EUR 986 253, 

Nākamo periodu ieņēmumus – EUR 1 980 028,  

Īstermiņa kreditori – EUR 236 052 (tsk., no pircējiem saņemtie avansi EUR 81 

053, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  EUR 81 819, nodokļi un VSAOI  

EUR 3 349, pārējie kreditori EUR 2 461, nākamo periodu ieņēmumi EUR 63 

161, uzkrātās saistības EUR 4 209).  

 

11. Uzņēmums 2019.gadu noslēdzis ar EUR 14 228 lielu peļņu, kas plānota ieguldīt 

ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībā un pamatdarbības pakalpojumu 

nodrošināšanā. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, R.Rūmniece, 

T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 1 (M.Burnevics) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.96: 

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ziemeļkurzeme”, vienotais reģistrācijas 

numurs 40003382317, 2019.gada finanšu pārskatu saskaņā ar pielikumu. 
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2. 2019.gada peļņu EUR 14 228 ieguldīt ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībā un 

pamatdarbības pakalpojumu nodrošināšanā. 

3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ziemeļkurzeme” valdes priekšsēdētājam iesniegt 

Valsts ieņēmumu dienestam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos ar šo lēmumu 

apstiprināto sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ziemeļkurzeme” 2019.gada (darbības 

slēguma) finanšu pārskatu. 

4. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Dundagas novada pašvaldības izpilddirektorei 

 

Lēmums nosūtāms: SIA “Ziemeļkurzeme”. 

 

 

 

4. 

Par Dundagas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo E.Irbe; A.Felts 

Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 21.pants, 1.daļas 2punkts; 

2. Likums “Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešā daļa; 

3. Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”. 

4. SIA Baltic Audit”, Reģ.Nr. 40103888857 neatkarīgu revidentu ziņojums. 

 

Mērķis 

2019.gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldības 2019.gada pārskats sniedz informāciju par finanšu un 

budžeta izpildi pēc naudas plūsmas principa, tai skaitā: 

1.1.Par pamatbudžeta izpildi: 

1.1.1.Ieņēmumi 5698825 euro; 

1.1.2.Izdevumi 5037143 euro; 

1.1.3.Finansēšana : 

1.1.3.1.Saņemtais aizņēmums 864947 euro; 

1.1.3.2.Aizņēmumu atmaksa 627186 euro; 

1.1.3.3.Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā 320042 euro; 

 1.2.Par speciālā budžeta izpildi: 

1.2.1.Ieņēmumi 169575 euro; 

1.2.2.Izdevumi  240800 euro; 

1.3.Par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem: 

1.3.1.Ieņēmumi 300 euro; 

1.3.2.Izdevumi 2881 euro; 

1.4.Vadības ziņojums par Dundagas novada pašvaldības 2019.gada finanšu  un budžeta 

izpildes pārskatu. 

 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.97: 

1. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2019.gada pārskatu. 

2. Ar Dundagas novada pašvaldības 2019.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pilnā 

apjomā var iepazīties Dundagas novada pašvaldības grāmatvedībā.  
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Lēmums nosūtāms: SIA Baltic Audit”, Reģ.Nr. 40103888857  

 

 

5. 

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā  VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 

A.Felts 

Pamats 

1. Likums “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkts 

2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 5.panta 

2.daļas 5.punkts, 3.un 6.daļa. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) 29.04.2020. saņemts VSIA 

„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” reģistrācijas Nr. 50103237791, adrese: 

Maskavas iela 165, Rīga, iesniegums, kas reģistrēts pašvaldībā ar Nr.DD-3-31.2/20/432  par  

sadarbību Kohēzijas fonda projekta īstenošanā.  Tiek prasīta zemes daļas nodošana īpašumā 

bez atlīdzības īpašuma “Pagasta zeme”, Dundagas pagasts, Dundagas novads, ar kadastra 

Nr.8850 015 0145,  zemes īpašuma vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0242, zemes 

vienības daļa 8 m² platībā pazemes ūdeņu monitoringa stacijas ierīkošanai. 

Nekustamais īpašums “Pagasta zeme” Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra 

Nr.8850 015 0145, sastāv no vairākām neapbūvētas zemes vienībām. Zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu  8850 020 0242, platība 5,8 ha, ir piekrītoša pašvaldībai, saskaņā ar 

Dundagas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu Nr.314 30.§ “Par lauku apvidus 

zemes piederību, piekritību pašvaldībai vai tās izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” 

(protokols Nr.14). Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5,8 ha platībā ir iznomāta Ketijai 

Miltai. 

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ir deleģēti valsts pārvaldes 

uzdevumi - pazemes ūdeņu raksturojuma un novērtējuma uzlabošana nākamajam upju baseinu 

apsaimniekošanas plānošanas periodam, ūdeņu monitoringa plāna, virszemes un pazemes 

ūdeņu pārskata sagatavošana, ūdens monitoringa rezultātu analīze, šo uzdevumu veikšanai 

izmantojot ūdens monitoringa stacijās iegūtos datus. 

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

2.daļā noteikti gadījumi uz kuriem neattiecas aizliegums nodot bezatlīdzības lietošanā 

publiskas personas mantu, 5. punkts nosaka, ka publiska persona var savu mantu bezatlīdzības 

lietošanā nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu 

pildīšanai arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 6.1pantam, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā 

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

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.98: 

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs”   reģistrācijas Nr. 50103237791, adrese: Maskavas iela 165, Rīga, nekustamā  

īpašuma “Pagasta zeme” Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr.8850 015 

0145, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0242 lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes daļu 8 m² platībā (platība tiks precizēta urbumu ierīkošanas 
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tehniskās specifikācijas izstrādes gaitā) pazemes ūdeņu monitoringa stacijas 

izveidošanai, nomas līguma termiņš - 20 gadi. 

2. Noteikt, ka sagatavojot urbumu ierīkošanas tehnisko specifikāciju, jāņem vērā zemes 

nomnieka priekšlikumi. 

3. Noteikt, ka urbumu ierīkošana veicama ievērojot nomnieka saimniecisko darbību 

iznomātajā  zemes vienības daļā. 

4. Precizēt noslēgto zemes nomas līgumu ar nomnieku, norādot pazemes ūdeņu monitoringa 

stacijas aizsargjoslas atrašanās vietu, platību un aizsargjoslu. 

 

Lēmums nosūtāms: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

6. 

Par Lībiešu saieta nama pastāvīgās ekspozīcijas izveidi EJZF projekta ietvaros 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmā un otrā daļa, 21.pants; 

2. Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” no 2020. gada 16.aprīļa līdz 16.maijam 

izsludinātais atklātais projektu konkursa 9. kārtas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības 

fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada 

apakšpasākums  43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

aktivitāte 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai”. 

3. 2019.gada 28.novembra Dundagas novada domes lēmums Nr.330 “Par projekta ieceres 

atbalstīšanu Lībiešu saieta namam”, protokols Nr.22. 

4. Likums “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta pirmā daļa. 

 

Mērķis 

 Izveidot pastāvīgo ekspozīciju Lībiešu saieta namā. 

Izvērtējums 

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinājusi atklāto projektu konkursa 

9. kārtu, ar projektu iesniegšanas termiņu  no 2020. gada 16.aprīlim līdz 16.maijam,  Eiropas 

Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-2020. gada apakšpasākums  43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” aktivitāte 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas 

veicināšanai”. Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas vienam pašvaldības projektam ir 

400 000,00 EUR (tsk. PVN) ar maksimālo atbalsta intensitāti 90%. 

Saskaņā ar 2019.gada 28.novembra lēmumu Nr.330 “Par projekta ieceres atbalstīšanu 

Lībiešu saieta namam”, Dundagas novada dome ir atbalstījusi projekta ieceri, un tiek izstrādāts 

pētījums ekspozīcijas izveidošanai. 

Ekspozīcijas izveide atbilst Dundagas novada attīstības programmas Stratēģiskam 

mērķim SM2 “Izkopt pozitīvu Dundagas novada atpazīstamību plašā mērogā, līdzsvarojot labi 

sasniedzamu un pārdomātu tūrisma iespēju un aktivitāšu attīstību ar latviskā un lībiskā 

kultūrmantojuma mieru piekrastē, Slīteres nacionālā parka dabas teritorijā, Kolkasraga 

unikalitātē un Dundagas dabas un kultūras vērtībās”, Ilgtermiņa mērķim 16M-K “Izzinātas, 

saglabātas, uzturētas un cienītas novada vērtības, pievilcīga vide kultūras un radošas 

pašizpausmes jomā – nosacījums iedzīvotāju stabilitātei novadā”, prioritātēm 7M-K-1 “Izzināt, 

saglabāt un uzturēt Dundagas novada kultūras mantojumu”, 7M-K-3 “Nodrošināt mūsdienīgi 

aprīkotu kultūras un izglītības iestāžu pieejamību Dundagas novadā”. 
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 Indikatīvās ekspozīcijas izveidošanas izmaksas paredzamas 73 689,00 EUR (tsk. 

PVN) apmērā (sk. 1.tabulu “Paredzamās izmaksas ekspozīcijas izveidei”), taču precīzas un 

aktuālas izmaksas tiks noskaidrotas tikai pēc iepirkuma veikšanas. 

 Likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta pirmā daļa nosaka, ka Eiropas 

Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tai 

skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību 

līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu 

kopsummu. Līdz ar to prognozējamais pašvaldības finansējums, ieskaitot līdzfinansējumu  

projekta īstenošanai, sastāda 73 689,00 EUR (tsk. PVN) apmērā. 

 

           1.tabula Paredzamās izmaksas ekspozīcijas izveidei 

Pozīcijas 

nosaukums 

Izmaksas 

EUR  

PVN 21% 

EUR 

Izmaksas kopā 

ar PVN 21% 

ES 

finansējums 

EUR 

(tsk.PVN) 

Pašvaldības 

finansējums 

EUR 

(tsk.PVN) 

Ekspozīcijas 

izveide 60 900,00 12 789,00 73 689,00 66 320,10 7 368,90 

KOPĀ 60 900,00 12 789,00 73 689,00 66 320,10 7 368,90 

 

  

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, J.Mauriņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.99: 

1. Atbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa 

asociācija” izsludinātā atklātā projektu konkursa 9.kārtas Eiropas Jūrlietu un 

Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 

2014.-2020. Gada apakšpasākums  43.02.„Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” aktivitātē 43.02.4.„Zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšanai”. 

2. Nodrošināt priekšfinansējumu projekta īstenošanai līdz 74 000,00 EUR apmērā; 

3. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta īstenošanai līdz 8 000,00 EUR apmērā; 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas  termiņa pārcelšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 3. punkts; 

2. Likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 

sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pants; 

3. MK rīkojuma  Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punkta grozījumi, MK 

rīkojums Nr.254 „Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 

"Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1.1. punkts. 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšana. 

 

Izvērtējums 
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Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – arī pašvaldība) 2020. gada 19. martā sakarā ar 

koronavīrusa Covid-19 valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lūdza SIA „ZZ Dats” nesūtīt e-

atgādinājumus nevienam no Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem.  

Vienlaicīgi SIA „ZZ Dats” tika informēti, ka jāpārceļ nekustamā īpašuma nodokļa 

samaksas pirmais termiņš visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem līdz 15.05.2020.  

          Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 3. punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 

15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī 

reizi gadā avansa veidā. 

Pašvaldība var īstenot savas tiesības, kas noteiktas likuma „Par valsts apdraudējuma un 

tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantā, kas 

nosaka, ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa 

samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem. 

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, pašvaldība var pieņemt lēmumu informēt SIA „ZZ Dats” 

neizsūtīt e-atgādinājumus nevienam no Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem un nekustamā īpašuma nodokļa pirmo un otro samaksas termiņu pārcelt.   

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, 

T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.100: 

1. Informēt SIA „ZZ Dats” par pašvaldības lēmumu neizsūtīt e-atgādinājumus nevienam 

no Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem. 

2. Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas pirmo un otro samaksas termiņu visiem 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem līdz 30.06.2020.  

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Brīvības iela 1a” nomas tiesību 

 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. 27.03.2020. Dundagas novada domes lēmums Nr.70 Par izmaiņām 23.01.2020. Dundagas 

novada domes lēmumā Nr.21 “Par nomas tiesību izsoles sākumcenu”. 

2. 23.01.2020. Dundagas novada domes lēmums Nr.21 “Par nomas tiesību izsoles 

sākumcenu” . 

3. Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi, 48.punkts. 

4. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

14.05.2020. sēdes protokola Nr.7, 1. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Brīvības iela 1a” nomas tiesību izsoles rezultātu. 

 

Izvērtējums 

https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n31
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
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Saskaņā ar Dundagas novada domes 23.01.2020. lēmumu Nr. 21 “Par nomas 

tiesību izsoles sākumcenu” un 27.03.2020. Dundagas novada domes lēmumu Nr.70 Par 

izmaiņām 23.01.2020. Dundagas novada domes lēmumā Nr.21 “Par nomas tiesību izsoles 

sākumcenu”, 14.05.2020. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisija organizēja rakstisku nomas tiesību izsoli.  Izsoles objekts: Pašvaldības 

nekustamais īpašums „Brīvības iela 1a”, kadastra numurs 8850 020 0179, kadastra apzīmējums 

8850 020 0179, aptuvenā platība – 0,2169 ha. Atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā.  

Uz izsoli pieteicās viens pretendents. Saskaņā ar nekustamā īpašuma “Brīvības iela 1a” 

nomas tiesību izsoles noteikumu (turpmāk – izsoles noteikumi) 27. punktu, gadījumā, ja 

rakstiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. 

Nekustamo īpašumu „Brīvības iela 1a” par 133,00 € gadā bez PVN nosolīja Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "GaPa", reģistrācijas numurs 40003486019. 

Publiskās personas mantas iznomāšanas noteikumi 48.punkts paredz, ka izsoles rezultātu 

apstiprina iznomātājs un 10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas, attiecīgo 

informāciju publicē tīmekļvietnē www.dundaga.lv. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, T.Kaudze, 

A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 2 (Z.Tālberga, R.Rūmniece) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.101: 

1. Apstiprināt 2020.gada 14.maijā notikušā nekustamā īpašuma „Brīvības iela 1a” , Dundaga, 

Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra numurs 8850 020 0179, kadastra apzīmējums 

8850 020 0179, aptuvenā platība – 0,2169 ha izsoles rezultātu un slēgt nomas tiesību līgumu ar 

izsoles uzvarētāju SIA "GaPa", reģistrācijas numurs 40003486019 , nosakot nomas maksu 

EUR 133,00 (viens simts trīsdesmit trīs eiro un 00 centi)gadā bez PVN 21 %, nosakot nomas 

termiņu  līdz 31.12.2030. ar iespēju pagarināt. 

 

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma ”Brīvības iela 1a” 

kadastra numurs 8850 020 0179, kadastra apzīmējums 8850 020 0179, aptuvenā platība – 

0,2169 ha nomas tiesību līgumu ar SIA "GaPa", reģistrācijas numurs 40003486019. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļas zemes lietu speciālistei. 

 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Laukdārzi” nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. 23.04.2020. Dundagas novada domes lēmums Nr.82 “Par nomas tiesību izsoles 

noteikumiem nekustamam īpašumam “Laukdārzi”” 

2. Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi, 48.punkts. 

4. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

14.05.2020. sēdes protokola Nr.7, 2. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Laukdārzi” nomas tiesību izsoles rezultātu. 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 23.04.2020. lēmumu Nr. 82 “Par nomas tiesību izsoles 

noteikumiem nekustamam īpašumam “Laukdārzi””, 14.05.2020. Dundagas novada pašvaldības 

Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija organizēja rakstisku nomas tiesību 

izsoli.  Izsoles objekts: Pašvaldības nekustamā īpašuma daļa „Laukdārzi”, kadastra numurs 

http://www.dundaga.lv/
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1024573
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1024573
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1024573
https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1024573
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8850 025 0035, kadastra apzīmējums 8850 025 0062, aptuvenā platība – 3,79 ha, 

Laukmuiža, Dundagas pagasts, Dundagas novads. 

Uz izsoli pieteicās divi pretendenti, kas atbilstoši noteikumiem bija iesnieguši savus 

piedāvājumus. Nekustamo īpašumu „Laukdārzi” par 227,44 € gadā bez PVN nosolīja (Vārds, 

uzvārds), personas kods xxxxx. 

Publiskās personas mantas iznomāšanas noteikumi 48.punkts paredz, ka izsoles rezultātu 

apstiprina iznomātājs un 10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas, attiecīgo 

informāciju publicē tīmekļvietnē www.dundaga.lv. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.102: 

1. Apstiprināt 2020.gada 14.maijā nekustamā īpašuma „Laukdārzi”, Laukdārzi, Dundagas 

pagasts, Dundagas novads, kadastra numurs 8850 025 0035, kadastra apzīmējums 8850 025 

0062, aptuvenā platība – 3,79 ha, izsoles rezultātu un slēgt nomas tiesību līgumu ar izsoles 

uzvarētāju (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, nosakot nomas maksu EUR 227,44 (divi 

simti divdesmit septiņi eiro un 44 centi) gadā bez PVN 21 %, nosakot nomas termiņu  līdz 

31.12.2030. ar iespēju pagarināt. 

 

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma „Laukdārzi”, 

Laukdārzi, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra numurs 8850 025 0035, kadastra 

apzīmējums 8850 025 0062, aptuvenā platība – 3,79 ha nomas tiesību līgumu ar (Vārds, 

uzvārds), personas kods xxxxx. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļas zemes lietu speciālistei. 

 

 

10. 

Par dzīvokļa īpašuma „Lauciņi 1” - 13 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 26.03.2020. lēmums Nr. 72 „Par dzīvokļa 

īpašuma „Lauciņi 1” – 13 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

2. Dundagas novada pašvaldības domes 22.08.2019. lēmums Nr. 244 „Par dzīvokļa 

īpašuma „Lauciņi 1” – 11 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” 

3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, 34.pants 

4. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

08.05.2020. sēdes protokola Nr.6, 4. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Lauciņi 1” – 13 izsoles rezultātu. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 72 „Par dzīvokļa 

īpašuma „Lauciņi 1” - 13 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma atsavināt 

rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Lauciņi 1” – 13 ar kadastra numuru 8850 900 0521, kas  

sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 35,9 m2  un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 359/4871 

domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes (turpmāk – dzīvokļa īpašums „Lauciņi 1” - 

13), par nosacīto cenu 1400,00 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Lauciņi 1” - 13 trešā izsole notika 08.05.2020., uz to bija pieteicies 

viens dalībnieks. 

http://www.dundaga.lv/
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Saskaņā ar Komisijas 08.05.2020. sēdes protokola Nr. 6, 4.punktu dzīvokļa īpašumu 

„Lauciņi 1” – 13 par 1450,00 € nosolīja (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Lauciņi 1” - 13, Laukmuižā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā, trešās izsoles noteikumu 30. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus 

apstiprina Pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas. 

(Vārds, uzvārds) ir samaksājusi avansa maksājumu 10% no  nosolītās cenas. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.103: 

1. Apstiprināt 2020.gada 8. maijā notikušā dzīvokļa īpašuma “Lauciņi 1” - 13, Laukmuižā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr. 8850 900 0521, kas sastāv no dzīvokļa ar 

kopējo platību 35,90 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 359/4871 domājamām daļām 

no dzīvojamās ēkas un zemes, izsoles rezultātu un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles 

uzvarētājam (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par pirkuma maksu 1450,00 € (viens 

tūkstotis četri simti piecdesmit eiro).  

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot dzīvokļa īpašuma “Lauciņi 1” – 13, 

Laukmuižā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr. 8850 900 0521, pirkuma 

līgumu ar (Vārds, uzvārds). 

 

Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

11. 

Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.10 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo I.Ralle; A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 26.03.2020. lēmums Nr. 53 „Par dzīvokļa 

īpašuma „Baltā skola” Nr.10 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, 34.pants. 

3. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

21.05.2020. sēdes protokola Nr.8, 3. punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.10 izsoles rezultātu. 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 53 „Par dzīvokļa īpašuma „Baltā 

skola” Nr.10 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma atsavināt rakstiskā izsolē 

dzīvokļa īpašumu „Baltā skola” Nr.10 ar kadastra numuru 8850 900 0527, kadastra 

apzīmējums 8850 015 0132 001, kas  sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 81,1 m2  un pie 

dzīvokļa īpašuma piederošajām 810/7170 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes 

(kadastra apzīmējums 8850 015 0132), par nosacīto cenu 2500,00 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.10 izsole notika 21.05.2020., uz to bija pieteicies viens 

dalībnieks. 

Saskaņā ar Komisijas 21.05.2020. sēdes protokola Nr. 8, 3.punktu dzīvokļa īpašumu 

„Baltā skola” Nr.10 par 2500,00 € nosolīja (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.10, Mazalakste, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā, izsoles noteikumu 30. punkts nosaka, ka izsoles 
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rezultātus apstiprina Pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma 

saņemšanas. (Vārds, uzvārds) ir samaksājusi avansa maksājumu 10% no  nosolītās cenas. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.104: 

1. Apstiprināt 2020.gada 21. maijā notikušā dzīvokļa īpašuma “Baltā skola” Nr.10, Mazalakste, 

Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0527, kas sastāv no dzīvokļa ar 

kopējo platību 81,1 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 810/7170 domājamām daļām no 

dzīvojamās ēkas un zemes, izsoles rezultātu un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam 

(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par pirkuma maksu 2500,00 € (divi tūkstoši pieci simti 

eiro un 00 centi).  

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot dzīvokļa īpašuma “Baltā skola” Nr.10, 

Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0527, pirkuma 

līgumu ar (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

12. 

Par automašīnas piekabes TOM650 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo I.Ralle; A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 26.03.2020. lēmums Nr. 55 „Par vieglās automašīnas piekabes 

pārdošanu”. 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums. 

3. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

21.05.2020. sēdes protokola Nr.8, 5. punkts. 
 

 

Mērķis 

Apstiprināt automašīnas piekabes TOM650 izsoles rezultātu. 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 55 „Par vieglās automašīnas 

piekabes pārdošanu” nolēma atsavināt rakstiskā izsolē pašvaldībai piederošo kustamo mantu – 

automašīnas piekabi TOM650, VIN 4974, pirmā reģistrācija – 10.09.2012., pilna masa – 300 

kg, par nosacīto cenu 50,00 €. 

Izsole tika organizēta 21.05.2020., uz to bija pieteikušies pieci izsoles dalībnieki. 

 

Saskaņā ar Komisijas 21.05.2020. sēdes protokola Nr. 8, 5.punktu automašīnas piekabi 

TOM650, VIN 4974 par visaugstāko cenu - 200,00 € nosolīja (Vārds, uzvārds), personas kods 

xxxxx. 

Izsoles noteikumu 30. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldības dome ne 

vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas. (Vārds, uzvārds) ir samaksājusi 

avansa maksājumu 10% no  nosolītās cenas. 
 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.105: 
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1. Apstiprināt 2020.gada 21. maijā notikušās automašīnas piekabes TOM650, VIN 4974 

izsoles rezultātu un pārdot automašīnas piekabi TOM650, VIN 4974 izsoles uzvarētājai (Vārds, 

uzvārds), personas kods xxxxx, par pirkuma maksu 200,00 € (divi simti eiro un 00 centi).  

2. Uzdot saimnieciskā dienesta vadītājam noslēgt pirkuma līgumu ar (Vārds, uzvārds), 

personas kods 030374-12505, par automašīnas piekabi TOM650. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Saimnieciskā dienesta vadītājam. 

 

 

 

13. 

Par automašīnas izsoles sākumcenas noteikšanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts, 

2. Dundagas novada pašvaldībās saistošie noteikumi “Par Dundagas novada pašvaldības  

2020. gada budžetu”  

 

Mērķis 

 Dundagas novada pašvaldības transportlīdzekļu lietderīga izmantošana  

 

Izvērtējums 

Pašvaldībai pieder automašīna Honda CR-V 2007. gada. Automašīna ir nolietojusies un 

salīdzinoši liels degvielas patēriņš. Pašvaldības vajadzībām tiks iegādāta jauna automašīna VW 

Tiguan un automašīna Honda CR-V GP 4090 pašvaldības funkciju veikšanai nav 

nepieciešama. “A3Eksperts” SIA ir veikusi automašīnas Honda CR-V GP 4090 novērtēšanu un 

noteikusi automašīnas faktisko vērtību EUR 4500.00 (t.sk. PVN)(akts nr. AA02-2020-01). Ir 

priekšlikums pārdot automašīnu izsolē, nosakot izsoles sākuma cenu EUR 4500.00 

  

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, 

T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.106: 

1) Pārdot automašīnu Honda CR-V GP 4090 izsolē, nosakot automašīnas  izsoles sākuma 

cenu EUR 4500.00 (t.sk. PVN). 

2) Pircēju noskaidrot rakstiskā izsolē. 

3) Uzdot izsoli organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro. 

 
 

 

14. 

Par zemes nomas tiesībām 

14.1. Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

2. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

3. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

4. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

5. (Vārds, uzvārds) iesniegumi. 

6. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

7. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

8. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 
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9. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

10. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

11. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

12. Dundagas novada pašvaldības 26.03.2020. saistošie noteikumi Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 4.punkts. 

13. 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 28.punkts, 29.2.apakšpunkts.  

14. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” 

11. pants. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir: 

1. īpašnieks nekustamam īpašumam “Laukdārzi”, kadastra Nr.8850 025 0035, kura sastāvā 

ir 16,77 ha liela zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0035, kas atrodas 

Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā; 

2. tiesiskais valdītājs nekustamam īpašumam “Ievlejas 56”, kadastra Nr.8850 020 0352, 

kura sastāvā ir 0,06 ha liela zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0352, kas 

atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā; 

3. īpašnieks nekustamam īpašumam “Lauksaimniecības zeme pie Kāviem”, kadastra 

Nr.8862 007 0225, kura sastāvā ir 0,32 ha liela zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

8862 007 0225, kas atrodas Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk - 

nekustamais īpašums “zeme pie Kāviem”);  

4. īpašnieks nekustamam īpašumam “Brigas”, kadastra Nr.8862 007 0192, kura sastāvā ir 

0,79 ha liela zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0192, kas atrodas Kolkā, 

Kolkas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums “Brigas”); 

5. tiesiskais valdītājs nekustamam īpašumam “Lauksaimniecības zeme pie Saulrietiem”, 

kadastra Nr.8862 007 0241, kura sastāvā ir 0,14 ha liela zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 8862 007 0241, kas atrodas Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā 

(turpmāk - nekustamais īpašums “zeme pie Saulrietiem”);  

6. tiesiskais valdītājs nekustamam īpašumam “Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm”, 

kadastra Nr.8862 007 0203, kura sastāvā ir 0,58 ha liela zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 8862 007 0203, kas atrodas Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā 

(turpmāk - nekustamais īpašums “zeme pie Dzelmēm”). 

 

Saskaņā ar pašvaldības 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 4.punktu, kas nosaka, ka lai 

pieteiktos brīvajam sakņu dārzam, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu norādot, par kuru 

sakņu dārzu vēlas noslēgt nomas līgumu. 

 

Pašvaldība ir saņēmusi: 

1. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 03.05.2019. ar Nr.DD-3-

26.2/19/329), kurā lūdz piešķirt nomai mazdārziņu mājas darbu vajadzībām; 

2. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 11.05.2020. ar Nr.DD-3-

26.2/20/231), kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņam “Laukdārzos”; 

3. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 11.05.2020. ar Nr.DD-3-

26.2/20/232), kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņam “Laukdārzos”; 

4. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 24.01.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/35), 

kurā lūdz piešķirt zemes gabala nomas tiesības Ievlejās, norādot, ka vēlas nomāt augļu 

dārzu (56), kas robežojas ar viņai piederošo zemes gabalu; 

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


 16 

5. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 11.05.2020. ar Nr.DD-3-

26.2/20/233), kurā lūdz iznomāt nekustamā īpašuma “zeme pie Kāviem” zemes gabalu 

Nr.73 un Nr.71 mazdārziņa vajadzībām;  

6. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 11.05.2020. ar Nr.DD-3-

26.2/20/234), kurā lūdz iznomāt nekustamā īpašuma “Brigas” zemes gabalu Nr.35 

mazdārziņa vajadzībām;  

7. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.02.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/96), 

kurā lūdz iznomāt nekustamā īpašuma “zeme pie Saulrietiem” zemes gabalu Nr.97 

mazdārziņa vajadzībām;  

8. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.02.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/97), 

kurā lūdz iznomāt nekustamā īpašuma “zeme pie Saulrietiem” zemes gabalu Nr.95 un 

Nr.96 mazdārziņa vajadzībām;  

9. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.02.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/95), 

kurā lūdz iznomāt nekustamā īpašuma “zeme pie Dzelmēm” zemes gabalu Nr.18 

mazdārziņa vajadzībām;  

10. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 14.05.2020. ar Nr.DD-3-

26.2/20/238), kurā lūdz iznomāt nekustamā īpašuma “zeme pie Dzelmēm” zemes gabalu 

Nr.2 mazdārziņa vajadzībām 

11. (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 04.03.2019. ar Nr.DD-3-

26.2/19/185), kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņa vajadzībām “Laukdārzos”. 

 

Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350) 

29.2.apakšpunktu, iznomātājs var pieņemt lēmumu par nodošanu nomai, nerīkojot izsoli, 

neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 

likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka 

nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas 

maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalst. 

Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” 11.pantu, 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. Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes nomas 

līguma neattiecas uz gadījumiem, kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras atrodas 

ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma objekts, un uz gadījumiem, kad publiskas personas zeme 

iznomāta derīgo izrakteņu ieguvei. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 28.punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala 

iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.107: 

1. Nekustamā īpašuma “Laukdārzi”, kadastra Nr.8850 025 0035, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 025 0035 zemes daļu 0,05 ha platībā (pielikums Nr.1) nodot nomai un 

slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.06.2026. 

2. Nekustamā īpašuma “Laukdārzi”, kadastra Nr.8850 025 0035, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 025 0035 zemes daļu 0,06 ha platībā (pielikums Nr.1) nodot nomai un 

slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.06.2026. 

3. Nekustamā īpašuma “Laukdārzi”, kadastra Nr.8850 025 0035, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 025 0035 zemes daļu 0,09 ha platībā (pielikums Nr.1) nodot nomai un 

slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.06.2026. 

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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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4. Nekustamo īpašumu “Ievlejas 56”, kadastra Nr.8850 020 0352, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0352 0,06 ha platībā (pielikums Nr.2) 

nodot nomai un slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.06.2026. 

5. Nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības zeme pie Kāviem”, kadastra Nr.8862 007 0225, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0225 daļu 0,0075ha platībā Nr.73 un 

daļu 0,011ha platībā Nr.71 (pielikums Nr.3) nodot nomai un slēgt zemes nomas līgumu ar  

(Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.06.2026. 

6. Nekustamā īpašuma “Brigas”, kadastra Nr.8862 007 0192, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8862 007 0192 daļu 0,042ha platībā Nr.35 (pielikums Nr.4) nodot nomai un 

slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.06.2026. 

7. Nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības zeme pie Saulrietiem”, kadastra Nr.8862 007 0241, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0241 daļu 0,0077ha platībā Nr.97 

(pielikums Nr.5) nodot nomai un slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku 

līdz 30.06.2026. 

8. Nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības zeme pie Saulrietiem”, kadastra Nr.8862 007 0241, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0241 daļu 0,0096ha platībā Nr.95 un 

0,0106ha platībā Nr.96 (pielikums Nr.5) nodot nomai un slēgt zemes nomas līgumu ar  

(Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.06.2026. 

9. Nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm”, kadastra Nr.8862 007 0203, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0203 daļu 0,0219ha platībā Nr.18 

(pielikums Nr.6) nodot nomai un slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku 

līdz 30.06.2026. 

10. Nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm”, kadastra Nr.8862 007 0203, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0203 daļu 0,0132ha platībā Nr.2 

(pielikums Nr.6) nodot nomai un slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku 

līdz 30.06.2026. 

11. Nekustamā īpašuma “Laukdārzi”, kadastra Nr.8850 025 0035, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 025 0035 zemes daļu 0,0946 ha platībā (pielikums Nr.7) nodot nomai un 

slēgt zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.06.2026. 

 

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). 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

14.2. Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 03.02.2020. iesniegums. 

2. 2009.gada 21.maija Dundagas novada pašvaldības Zemes nomas līgums Nr.8-2.1/144. 

3. Dundagas novada pašvaldības 26.03.2020. saistošie noteikumi Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 6.punkts. 

4. 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 28.punkts, 29.2.apakšpunkts.  

5. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” 

11. pants. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

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

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs nekustamam 

īpašumam “Ievlejas 98” ar kadastra Nr.8850 020 0391, kurš sastāv no 0,06 ha lielas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0391 (turpmāk – nekustamais īpašums “Ievlejas 

98”), kas atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

Par nekustamā īpašuma “Ievlejas 98” izmantošanu 21.05.2009. tika noslēgts zemes nomas 

līgums Nr.8-2.1/144 (turpmāk tekstā – nomas līgums) ar (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx 

(turpmāk tekstā – nomnieks) uz laiku līdz 31.12.2019. 

Saskaņā ar pašvaldības 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 6.punktu, kas nosaka, ka ja līdz šo 

noteikumu spēkā stāšanās brīdim nomas līgums ar personu ir beidzies, bet persona ir iesniegusi 

iesniegumu ar lūgumu atkārtoti noslēgt nomas līgumu par to pašu sakņu dārzu, tad, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, un to, vai persona ir labticīgi pildījusi ar pašvaldību noslēgto nomas 

līgumu, personai ir pirmtiesības uz iepriekš nomāto sakņu dārzu. 

Nomnieks ir iesniedzis 03.02.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 03.02.2020. ar 

Nr.DD-3-26.2/20/60), kurā lūdz pagarināt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Ievlejas 98” 

izmantošanu. 

Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības datiem, nomnieks ir labticīgi pildījis noslēgtā nomas 

līguma noteikumus. 

Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350) 

29.2.apakšpunktu, iznomātājs var pieņemt lēmumu par nodošanu nomai, nerīkojot izsoli, 

neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 

likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka 

nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas 

maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. 

Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” 11.pantu, 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. Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes nomas 

līguma neattiecas uz gadījumiem, kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras atrodas 

ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma objekts, un uz gadījumiem, kad publiskas personas zeme 

iznomāta derīgo izrakteņu ieguvei. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 28.punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala 

iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.108: 

1. Nodot nomai nekustamo īpašumu “Ievlejas 98” kadastra Nr.8850 020 0391, kas sastāv no 

0,06 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0391 (pielikums). 

2. Slēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Ievlejas 98” kadastra Nr.8850 020 

0391, kas sastāv no 0,06 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0391 

izmantošanu ar  (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx uz laiku līdz 30.06.2026. 

 

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

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

 

Lēmums nosūtams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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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14.3. Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 03.02.2020. iesniegums. 

2. 2009.gada 5.maija Dundagas novada pašvaldības zemes nomas līgums Nr.8-2.1/136.  

3. Dundagas novada pašvaldības 26.03.2020. saistošie noteikumi Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 6.punkts. 

4. 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 28.punkts, 29.2.apakšpunkts.  

5. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” 

11. pants. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs nekustamam 

īpašumam “Ievlejas 81” ar kadastra Nr.8850 020 0373, kurš sastāv no 0,1519 ha lielas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0373 (turpmāk – nekustamais īpašums “Ievlejas 

81”) un atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

Par nekustamā īpašuma “Ievlejas 81” zemes daļas 0,071ha izmantošanu, 05.05.2009. tika 

noslēgts Zemes nomas līgums Nr.8-2.1/136 (turpmāk tekstā – nomas līgums) ar (Vārds, 

uzvārds) personas kods xxxxx (turpmāk tekstā – nomnieks) un laiku līdz 31.12.2019. 

Saskaņā ar pašvaldības 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 6.punktu, kas nosaka, ka ja līdz šo 

noteikumu spēkā stāšanās brīdim nomas līgums ar personu ir beidzies, bet persona ir iesniegusi 

iesniegumu ar lūgumu atkārtoti noslēgt nomas līgumu par to pašu sakņu dārzu, tad, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, un to, vai persona ir labticīgi pildījusi ar pašvaldību noslēgto nomas 

līgumu, personai ir pirmtiesības uz iepriekš nomāto sakņu dārzu. 

Nomnieks 03.02.2020. ir iesniedzis  iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 03.02.2020. ar 

Nr.DD-3-26.2/20/58), kurā lūdz pagarināt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Ievlejas 81” 

izmantošanu.  

Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības datiem, nomnieks ir labticīgi pildījis noslēgtā nomas 

līguma noteikumus. 

Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350) 

29.2.apakšpunktu, iznomātājs var pieņemt lēmumu par nodošanu nomai, nerīkojot izsoli, 

neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 

likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka 

nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas 

maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. 

Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” 11.pantu, 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. Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes nomas 

līguma neattiecas uz gadījumiem, kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras atrodas 

ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma objekts, un uz gadījumiem, kad publiskas personas zeme 

iznomāta derīgo izrakteņu ieguvei. 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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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Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 28.punktu, lēmumu par neapbūvēta 

zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.109: 

1. Nodot nomai nekustamā īpašuma “Ievlejas 81” kadastra Nr.8850 020 0373, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0373 zemes daļu 0,071ha platībā 

(pielikums). 

2. Slēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Ievlejas 81” kadastra Nr.8850 020 

0373, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0373, zemes daļas 0,071ha 

platībā nomu ar (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx uz laiku līdz 30.06.2026. 

 

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

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

 

Lēmums: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

14.4. Pamats 

 

1. (Vārds, uzvārds) 28.02.2020. iesniegums. 

2. 2009.gada 26.maija Dundagas novada pašvaldības Zemes nomas līgums Nr.8-2.1/146. 

3. Dundagas novada pašvaldības 26.03.2020. saistošie noteikumi Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 6.punkts. 

4. 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 28.punkts, 29.2.apakšpunkts.  

5. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” 

11. pants. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs nekustamam 

īpašumam “Ievlejas 41” ar kadastra Nr.8850 020 0503, kurš sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0503, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 8850 

020 0503 8001, 0,03 ha platībā (turpmāk – nekustamais īpašums “Ievlejas 41”), kas atrodas 

Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

Par nekustamā īpašuma “Ievlejas 41” izmantošanu 26.05.2009. tika noslēgts zemes nomas 

līgums Nr.8-2.1/146 (turpmāk tekstā – nomas līgums) ar (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx 

(turpmāk tekstā – nomnieks) uz laiku līdz 31.12.2019. 

Saskaņā ar pašvaldības 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 6.punktu, kas nosaka, ka ja līdz šo 

noteikumu spēkā stāšanās brīdim nomas līgums ar personu ir beidzies, bet persona ir iesniegusi 

iesniegumu ar lūgumu atkārtoti noslēgt nomas līgumu par to pašu sakņu dārzu, tad, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, un to, vai persona ir labticīgi pildījusi ar pašvaldību noslēgto nomas 

līgumu, personai ir pirmtiesības uz iepriekš nomāto sakņu dārzu. 

Nomnieks ir iesniedzis 28.02.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 28.02.2020. ar 

Nr.DD-3-26.2/20/120), kurā lūdz pagarināt nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Ievlejas 

41” izmantošanu. 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības datiem, nomnieks ir labticīgi pildījis noslēgtā 

nomas līguma noteikumus. 

Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350) 

29.2.apakšpunktu, iznomātājs var pieņemt lēmumu par nodošanu nomai, nerīkojot izsoli, 

neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 

likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka 

nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas 

maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. 

Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” 11.pantu, 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. Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes nomas 

līguma neattiecas uz gadījumiem, kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras atrodas 

ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma objekts, un uz gadījumiem, kad publiskas personas zeme 

iznomāta derīgo izrakteņu ieguvei. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 28.punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala 

iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.110: 

1. Nodot nomai nekustamo īpašumu “Ievlejas 41” ar kadastra Nr.8850 020 0503, kurš 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0503, zemes vienības daļas 

ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0503 8001, 0,03 ha platībā (pielikums). 

2. Slēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma  “Ievlejas 41” ar kadastra Nr.8850 

020 0503, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0503, 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0503 8001, 0,03 ha platībā 

izmantošanu ar  (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx uz laiku līdz 30.06.2026. 

 

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

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

 

Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

14.5. Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 03.02.2020. iesniegums. 

2. 2009.gada 17.aprīļa Dundagas novada pašvaldības Zemes nomas līgums Nr.8-2.1/135. 

3. Dundagas novada pašvaldības 26.03.2020. saistošie noteikumi Nr.3 “Kārtība, kādā 

iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 6.punkts. 

4. 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punkts, 29.2.apakšpunkts.  

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

likumā” 11. pants. 

 

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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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Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir tiesiskais valdītājs nekustamam 

īpašumam “Laukdārzi” ar kadastra Nr.8850 025 0035, kura sastāvā ir 16,77 ha liela zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0035 (turpmāk – nekustamais īpašums “Laukdārzi”), 

kas atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

Par nekustamā īpašuma “Laukdārzi” daļas 0,1 ha platībā izmantošanu 17.04.2009. ir 

noslēgts Zemes nomas līgums Nr.8-2.1/135 (turpmāk tekstā – nomas līgums) ar (Vārds, 

uzvārds) personas kods xxxxx (turpmāk tekstā – nomnieks) uz laiku līdz 31.12.2019. 

Saskaņā ar pašvaldības 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 6.punktu, kas nosaka, ka ja līdz šo 

noteikumu spēkā stāšanās brīdim nomas līgums ar personu ir beidzies, bet persona ir iesniegusi 

iesniegumu ar lūgumu atkārtoti noslēgt nomas līgumu par to pašu sakņu dārzu, tad, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, un to, vai persona ir labticīgi pildījusi ar pašvaldību noslēgto nomas 

līgumu, personai ir pirmtiesības uz iepriekš nomāto sakņu dārzu. 

Nomnieks 03.02.2020. ir iesniedzis  iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 03.02.2020. ar 

Nr.DD-3-26.2/20/54), kurā lūdz pagarināt nomas līgumu. 

Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības datiem, nomnieks ir labticīgi pildījis noslēgtā nomas 

līguma noteikumus. 

Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350) 

29.2.apakšpunktu, iznomātājs var pieņemt lēmumu par nodošanu nomai, nerīkojot izsoli, 

neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 

likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka 

nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas 

maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. 

Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” 11.pantu, 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. Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes nomas 

līguma neattiecas uz gadījumiem, kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras atrodas 

ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma objekts, un uz gadījumiem, kad publiskas personas zeme 

iznomāta derīgo izrakteņu ieguvei. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 28.punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala 

iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.111: 

1. Nodot nomai nekustamo īpašumu “Laukdārzi” kadastra Nr.8850 025 0035, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0035 zemes daļu 0,1 ha platībā (pielikums). 

2. Slēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Laukdārzi” kadastra Nr.8850 025 

0035, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0035 zemes daļu 0,1 ha platībā 

izmantošanu ar  (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx uz laiku līdz 30.06.2026. 

 

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

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

https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
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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Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

15. 

Par pakalpojumu sniegšanas līguma pagarināšanu 

Ziņo A.Korulis; A.Felts, V.Skuja 

Pamats 

1. Likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 2. punkts, 15. panta pirmās daļas 

1. punkts, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta otrā daļa, 21. panta pirmā daļa; 

2. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 07.05.2020. vēstule 20/1-

7/155/1-4 (reģistrēta Dundagas novada pašvaldībā 08.05.2020. ar Nr. DD-3-31.2/20/468). 

 

Mērķis 

Noslēgt jaunu līgumu, iekļaujot iepriekšējā 2012. gada 02. maija līguma “Par pakalpojumu 

sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri”” noteikumus, un noteikt 

pakalpojuma izpildes termiņu - 2021. gada 24. maijs. 

 

Izvērtējums 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, ņemot vērā, ka atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plāns tika izstrādāts laika periodam no 2013. gada līdz 2020. gadam, 

un jaunais atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns tiek izstrādāts, lūdz pagarināt 2012. gada 

02. maija līguma “Par pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā 

“Janvāri” termiņu līdz 2021. gada 24. maijam vai līdz izmaiņām normatīvajos aktos.  

 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība slēdz līgumu 

ar poligona apsaimniekotāju par tās administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu 

apglabāšanu. Līgums “Par pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā 

“Janvāri” tika noslēgts uz laiku līdz 2020. gada 02. maijam, savukārt Ministru kabineta 2008. 

gada 18. augusta noteikumu Nr. 667 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un 

pakalpojumi”papildinājuma 3.5.1.2.2. apakšaktivitāti “Reģionu atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu attīstība” 13. punkts nosaka prasības projekta iesniedzējam, t.i., SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” ir jābūt spēkā līgumam ar reģionam piekritīgajām 

pašvaldībām vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas. Konkrētajā gadījumā SIA 

“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” ir īstenojusi Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/008 “Piejūras reģiona atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta, kura pēcieviešanas uzraudzības periods ir līdz 

2021. gada 31. decembrim.  

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas –  1 (A.Grīvāne) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.112: 

1. Noslēgt jaunu līgumu, iekļaujot iepriekšējā 2012. gada 02. maija līguma “Par 

pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri”” 

noteikumus, un noteikt pakalpojuma izpildes termiņu - 2021. gada 24. maijs. 

2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot līgumu “Par 

pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri””, ņemot 

vērā lēmuma 1. punktu. 

3. Pilnvarot Dundagas novada domes priekšsēdētāju parakstīt līgumu “Par pakalpojumu 

sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri”” ar SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrību “Piejūra”” (reģistrācijas Nr.LV40003525848)  

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p15
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Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

 

16. 

Par projekta konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”  

komisijas sastāva izveidošanu 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmums Nr.37 (protokols Nr.4, 

13.§) “Par projektu konkursu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2020. gadā”. 

2. Dundagas novada domes 2015.gada 26.februāra sēdes lēmums Nr.43 (protokols Nr.2, 

15.§) “Par nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem””. Nolikuma “Atbalsts 

vietējo iniciatīvu projektiem” 4. un 36.punkts. 

 

Mērķis 

Izveidot konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” iesniegto projektu izvērtēšanas 

komisiju, lai izvērtētu konkursa ietvaros iesniegtos projekta pieteikumus.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada dome (turpmāk – dome) 2015.gada 26.februārī pieņēma lēmumu Nr.43 

(protokols Nr.2, 15.§) “Par nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”” ar kuru tika 

apstiprināts projekta konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”  (turpmāk – konkurss) 

nolikums. 

Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa 2020.gada 3.aprīlī ievietoja informāciju 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.dundaga.lv par iespēju iesniegt konkursa “Atbalsts vietējo 

iniciatīvu projektiem” pieteikumus termiņā no 2020.gada 27.aprīļa līdz 27.maijam.  

Konkursa nolikuma 4.punkts nosaka, ka konkursam iesniegtos projektu pieteikumus 

izvērtē domes izveidota konkursa komisija, kuras sastāvā ir 5 komisijas locekļi, tajā skaitā 

komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.  

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.113: 

1. Izveidot 2020.gada projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 

vērtēšanas  komisiju sekojošā sastāvā: Maruta Blūma, Diāna Kristiņa, Iveta Plato, Ilze 

Iesalniece- Brukinga, Andra Grīvāne. 

2. Noteikt, ka komisijas darbojas atbilstoši ar Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdē 

apstiprināto nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”. 

3. Iecelt par komisijas priekšsēdētāju Marutu Blūmu.  

4. Iecelt par komisijas priekšsēdētāja vietnieku Diānu Kristiņu. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

17. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma sadalīšanu 

A.Felts 

Pamats 

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

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

http://www.dundaga.lv/
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3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.  

4. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts. 

 

Mērķis 

Pašvaldības nekustamā īpašuma sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) tiesiskajā valdījumā ir nekustamais 

īpašums ar kadastra Nr. 8850 005 0050, kura sastāvā ir: 

1. Zemes vienība „Andreja Upīša iela 5” ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0201 (ar 

platību 0,22ha) uz kuras reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0201 001, 

8850 020 0201 002, 8850 020 0201 003 un 8850 020 0201 004 (turpmāk arī  - 

īpašums „A.Upīša iela 5”). Īpašuma „A.Upīša iela 5” zemi pašvaldība iznomā uz tās 

esošo ēku lietotājam; 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0069 (platība 0,22ha) - nav nodota 

nomai, pašvaldība neizmanto savu funkciju pildīšanai;  

3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0070 (platība 0,20ha) - nav nodota 

nomai, pašvaldība neizmanto savu funkciju pildīšanai;  

4. Zemes vienība „Dižantes” ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0139 (platība 0,45ha) uz 

kuras reģistrētas būves (ar nenoskaidrotu piederību) ar kadastra apzīmējumu 8850 017 

0075 001, 8850 017 0075 002 un 8850 017 0075 003 (turpmāk arī - īpašums 

„Dižantes”). Īpašums „Dižantes” - nav nodots nomai, pašvaldība neizmanto savu 

funkciju pildīšanai;  

5. Zemes vienība „Oļi” ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0120 (platība 0,40ha) uz kuras 

reģistrētas būves (ar nenoskaidrotu piederību) ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0120 

001 un 8850 015 0120 002 (turpmāk arī  - īpašums „Oļi”). Īpašums „Oļi” - nav nodots 

nomai, pašvaldība neizmanto savu funkciju pildīšanai. 

Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa ir izvērtējusi iepriekšminētā īpašuma 

izmantošanu, un iesaka to sadalīt atsevišķos īpašumos, racionālai izmantošanai: 

1. Atdalīt zemes vienību „Andreja Upīša iela 5” ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0201 

uz kuras reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0201 001, 8850 020 0201 

002, 8850 020 0201 003 un 8850 020 0201 004; 

2. Atdalīt zemes vienību „Dižantes” ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0139 uz kuras 

reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0075 001, 8850 017 0075 002 un 

8850 017 0075 003;  

3. Atdalīt zemes vienību „Oļi” ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0120 uz kuras 

reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0120 001 un 8850 015 0120 002.  

4. Pēc iepriekšminēto zemes vienību atdalīšanas, nekustamam īpašumam, kura sastāvā ir 

zemes vienības kadastra apzīmējums 8850 005 0069 un 8850 005 0070, piešķirt 

nosaukumu.   

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 
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Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, 

ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.  

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.114: 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8850 005 0050. 

2. Atdalītai zemes vienībai/ īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0201 (platība 

0,22ha), uz kuras reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0201 001, 8850 

020 0201 002, 8850 020 0201 003 un 8850 020 0201 004, piešķirt nosaukumu 

„Andreja Upīša iela 5”.  

3. Atdalītai zemes vienībai/ īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0139 (platība 

0,45ha), uz kuras reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0075 001, 8850 

017 0075 002 un 8850 017 0075 003, piešķirt nosaukumu „Dižantes”.  

4. Atdalītai zemes vienībai/ īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0120 (platība 

0,40ha),  uz kuras reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0120 001 un 

8850 015 0120 002, piešķirt nosaukumu „Oļi”.  

5. Paliekošām zemes vienībām/ īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0069 

(platība 0,22ha) un 8850 005 0070 (platība 0,20ha), piešķirt nosaukumu „Vīlītes”.   

 

Lēmums nosūtāms: VZD Kuldīgas Kurzemes reģionālai nodaļai - kac.kuldiga@vzd.gov.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

18. 

Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā 

A.Felts 

Pamats 

1. Apbalvojumu  komisijas nolikuma 6. punkts. 

2. L.Iesalnieces 23.04.2020. iesniegums (reģ. 23.04.2020. ar Nr. DD-3-26.2/20/212 ) 

 

Mērķis 

Izdarīt grozījumus  Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā 

 

Izvērtējums 

Apbalvojumu komisijas nolikuma 5.punkts nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina novada 

dome. 

Šobrīd komisijas sastāvā ir nepietiekams komisijas locekļu skaits, tādēļ tika meklēti iespējamie 

komisijas locekļi un atsaucās Dundagas novada iedzīvotāja Lelde Iesalniece, iesniedzot 

iesniegumu par vēlmi darboties Apbalvojumu komisijas sastāvā. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.115: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā, ar 

28.05.2020. iekļaujot Apbalvojumu komisijas sastāvā Leldi Iesalnieci (p.k. xxxxx). 

  

 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

 

mailto:ac.kuldiga@vzd.gov.lv
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19.  
Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata 

projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai 

Ziņo, M.Blūma; A.Felts, R.Rūmniece 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 14.pants 

2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pants 

3. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 80., 82.punkts 

4. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes 

uz vidi stratēģiskais novērtējums” 10.,11.un 12.5.punkts 

5. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” 6.punkts 

 

Izvērtējums 

Likuma „Par pašvaldībām” 14. pantā noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un 

teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas 

plānojuma administratīvo pārraudzību.  

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantā noteiktas prasības sabiedrības līdzdalībai 

teritorijas attīstības plānošanā, nosakot, ka teritorijas attīstību plāno, iesaistot sabiedrību. 

Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu, kā arī 

noskaidrot sabiedrības viedokli un organizēt sabiedrības līdzdalību teritorijas attīstības 

plānošanā, sniedzot pēc iespējas plašu un saprotamu informāciju. 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 80.punktā noteikts, ka izstrādes vadītājs 

sagatavo ziņojumu par teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādi, kuru kopā ar attiecīgā 

plānošanas dokumenta izstrādātāja sagatavoto redakciju iesniedz izskatīšanai pašvaldības 

domē. 82.punktā noteikts, ka  pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskās 

apspriešanas termiņu nosaka ne īsāku par četrām nedēļām.  

Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes 

uz vidi stratēģiskais novērtējums” 10.,11.un 12.5.punkti nosaka prasības  paziņojumam par 

sabiedrības iespējām klātienē un interneta vidē iepazīties ar vides pārskata un plānošanas 

dokumentu. Paziņojumu izvieto pašvaldības — attiecīgās pašvaldības ēkā. Termiņš, līdz kuram 

sabiedrība var iesniegt izstrādātājam rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas 

dokumenta un vides pārskata projektu ir vismaz 30 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas. 

Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” 6. un 7.punktā noteikta sabiedrības līdzdalības īstenošana 

dažādos attīstības plānošanas procesa posmos, tostarp, līdzdarboties publiskajā apspriešanā. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.116: 

1. Nodot Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakciju un Vides pārskata projekta 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.  

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu ne mazāku par 30 dienām. 

3. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādātā teritorijas plānojuma 1.0 redakciju 

un Vides pārskatu klātienē var iepazīties Dundagas novada pašvaldības klientu 

apkalpošanas centrā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270, 

pašvaldības darba laikā. Elektroniskajā vidē – valsts vienotajā ģeotelpiskās 
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informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas 

plānošana”, kā arī Dundagas novada pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv. 

Priekšlikumus var iesniegt Dundagas novada pašvaldībā - Pils ielā 5-1, Dundagā, 

Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270, vai elektroniski uz e-pasta adresi 

dome@dundaga.lv, vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā (TAPIS).  

4. Ievietot informāciju Dundagas novada pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv, 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dundadznieks” par teritorijas plānojuma 1.0 

redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu. 

5. Ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) lēmumu par 

teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu. 

6. Noteikt sabiedrības līdzdalības pasākumus – publiskās apspriešanas sanāksmes 

Dundagā un Kolkā. 

7. Atcelt Dundagas novada domes 2020.gada 26.marta lēmumu Nr.61 “Par Dundagas 

novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu 

publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai”. 

 

  

Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

20. 

Par grozījumiem Dundagas pagasta  

materiālo vērtību norakstīšanas komisijas sastāvā 

Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts 

Pamats 

1. LR MK 13.02.2018. noteikumi Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs”; 

2. Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembtra saistošie noteikumi Nr.47 

Dundagas novada pašvaldības nolikums 13.1.7. punkts 

 

Mērķis 

Noteikt pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas ekspluatācijā un 

pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu izslēgšanu no uzskaites 

komisiju Dundagas novada pašvaldībā. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 21.01.2019. lēmumu Nr.19 „Par materiālo vērtību norakstīšanas 

komisiju Dundagas pašvaldībās” ir izveidota komisija, kuras sastāvā ir nepieciešams veikt 

izmaiņas – jāpapildina komisijas sastāvs Dundagas pagastā. Komisijas sastāvu papildināt vēl ar 

vienu locekli ir nepieciešams, jo līdzšinējais sastāv ne vienmēr var nodrošināt savlaicīgu 

dokumentu parakstīšanu (darbinieki atrodas prombūtnē- atvaļinājumā, darba nespējā)  

(pašvaldības darbinieki, kuri ir izbeiguši darba attiecības u.c.), kā arī ir mainīti MK noteikumi, 

kas nosaka kārtību, kādā budžeta iestādēs kārto grāmatvedību. Komisijas sastāvā darboties ir 

piekritusi galvenās grāmatvedes vietniece Edīte Irbe. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.117: 

Papildināt 21.01.2019. domes lēmuma Nr.19.  2.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“2. Noteikt pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas ekspluatācijā un 

pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu izslēgšanas no uzskaites 

komisiju Dundagas pagastā sekojošā sastāvā: 1) Centrālās administrācijas finansists, 2) 

http://www.geolatvija.lv/
http://www.dundaga.lv/
mailto:dome@dundaga.lv
http://www.dundaga.lv/
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Saimnieciskā dienesta saimniecības pārzinis; 3) Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; 4) 

Saimnieciskā dienesta vadītājs, 5) grāmatvede (Ieva Legzdiņa), 6) galvenās grāmatvedes 

vietniece.” 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 
21. 

Par piemaksas noteikšanu Sociālā dienesta un Pašvaldības policijas darbiniekiem 

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

Pamats 

1.   1.     Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta 

trešā daļa; 

2.   Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts. 

 

Mērķis 

    Noteikt speciālās piemaksas Dundagas novada Sociālā dienesta un Pašvaldības policijas 

darbiniekiem 

 

Izvērtējums 

Latvijas Republikā no 12.03.2020. līdz 09.06.2020., saistībā ar koronavīrusa “Covid-

19” izplatību, ir izsludināta ārkārtēja situācija, nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi 

ierobežot vīrusa izplatību. Ir konstatējams, ka ierobežojošus pasākumus, tas ir, kontroli pār 

Ministru kabineta izdotajiem rīkojumiem, veic, cita starpā arī Dundagas novada Pašvaldības 

policija (pilda savus tiešos darba pienākumus, to starpā kontrolē noteikto ierobežojumu 

izpildi). Savukārt Dundagas novada Sociālā dienesta darbinieki šobrīd aktīvi pilda aizsardzības 

funkciju mazaizsargātām pašvaldības iedzīvotāju grupām, šīm personām piegādājot pusdienas 

un palīdzot citu pamatfunkciju izpildē (nodrošina Aprūpe mājās pakalpojumu, piegādā pārtikas 

un higiēnas pakas, kā arī sadarbībā ar Talsu novada fondu piegādā stādus un sēklas, kā arī 

nepieciešamības gadījumā klātienē pieņem klientus un veic personu apsekošanu dzīvesvietā). 

Ņemot vērā, ka Dundagas novada Sociālā dienesta darbinieki un Dundagas novada 

Pašvaldības policijas darbinieki šobrīd veic valstiski svarīgas funkcijas, kuras saistītas ar 

koronavīrusa “Covid-19” apkarošanu vai palīdzības sniegšanu saistībā ar ārkārtējo stāvokli, un, 

šīs funkcijas nav iespējams veikt, neesot fiziskā kontaktā ar iedzīvotājiem, manā skatījumā, 

speciālā piemaksa būtu nosakāma gan Dundagas novada Sociālā dienesta darbiniekiem, gan 

Dundagas novada Pašvaldības policijas darbiniekiem. 

Ārkārtējās situācijas laikā Dundagas novada Sociālā dienesta darbinieki un Dundagas 

novada Pašvaldības policijas darbinieki ir pakļauti psihoemocionālai spriedzei. Ik dienu 

Dundagas novada Sociālais dienests saņem informāciju no Labklājības ministrijas par 

jaunumiem, aktuālitātēm, izmaiņām, kas saistīta ar ārkārtējo situāciju. Līdz ar to, strādājošie, 

kuri ir tieši iesaistīti darbā ar sabiedrību (fiziska klātesamība), strādā paaugstinātas slodzes un 

riska apstākļos, jo poteinciāli jebkurš sabiedrības loceklis var būt slimības pārnēsātājs, 

ievērojami pieaugusi pienākumu izpildes intensitāte, kā arī jāpielāgojas jauniem apstākļiem un 

jauniem norādījumiem, kā arī pašam darbiniekam jāievēro higiēnas un drošības prasības. 

Darbinieki psihoemocionālās spriedzes un stresa dēļ, var sākt meklēt attaisnojumus darba 

pienākumu neveikšanai vispār, kas konkrētajā situācijā nav pieļaujams, jo darbiniekiem ir 

augsts risks inficēties ar koronavīrusu “Covid-19”, un inficēšanās gadījumā, visticamāk, 

vairākiem inficētās personas kolēģiem būtu jāievēro karantīna. Attiecīgi nav pieļaujams 

konkrētajā brīdī zaudēt cilvēkresursus, un ir nepieciešams meklēt iespējas darbiniekus motivēt. 

Piemaksa nepieciešama, lai kompensētu dienesta pienākumu veikšanu paaugstinātas bīstamības 

un spriedzes apstākļos. 

Vēlos norādīt, ka šis ir kopīgs darbs sabiedrības labā, lai pēc iespējas ātrāk ierobežotu 

koronavīrusa “Covid-19” strauju izplatību un pārtrauktu ārkārtējo stāvokli valstī, tāpēc aicinu 

novērtēt Dundagas novada Sociālā dienesta un Pašvaldības policijas darbu. Manā skatījumā ir 
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īpaši jāaizsargā strādājošos, kuru darba pienākumi ir tieši saistīti ar palīdzību valsts 

iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši nelaimē, un, tieši veic funkcijas, kas saistītas ar koronavīrusa 

“Covid-19” apkarošanu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, aicinu Jūs noteikt speciālo piemaksu Dundagas 

novada Sociālā dienesta darbiniekiem un Dundagas novada Pašvaldības policijas darbiniekiem, 

kuri ir tiešā kontaktā ar iedzīvotājiem, saistībā ar paaugstināta riska un slodzes apstākļiem 

saistībā ar koronavīrusa “Covid-19” uzliesmojumu un seku novēršanu. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

1. Noteikt speciālo piemaksu 20% apmērā no darbinieka mēnešalgas Dundagas novada 

Sociālā dienesta darbiniekiem (xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx) par laika 

periodu no 12.03. līdz ārkārtējas situācijas beigām. 

2. Noteikt piemaksu 20% apmērā no darbinieka mēnešalgas Dundagas novada Pašvaldības 

policijas darbiniekiem (Jānis Simsons, Jānis Skujiņš) par laika periodu no 12.03. līdz 

ārkārtējas situācijas beigām. 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 0 balsīm par, pret- nav, atturas – 9 (A.Felts, 

Z.Tālberga, M.Burnevics, R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne, G.Kristiņš, V.Skuja, J.Mauriņš) 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu, lēmums nav pieņemts. 

 

 
22. 

Par Dundagas novada domes 2019.gada 8.augusta lēmuma Nr.189 “Par Dundagas 

novada pašvaldības iestādes Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena 

atbrīvošanu no amata” atcelšanu 

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

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punkts, 33.pants 

2. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants; 

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

“Dundagas novada pašvaldības nolikums” 43.punkta 43.5.apakšpunkts un 44.punkta 

44.4.apakšpunkts ; 

4. Kurzemes rajona tiesas 2020.gada 20.janvāra spriedums civillietā Nr. C69361719; 

5. Dundagas novada domes priekšsēdētāja A.Felta 05.02.2020. rīkojums Nr.DD-4-

2.3/20/10  “Par tiesas sprieduma izpildi”; 

Mērķis 

Atcelt Dundagas novada domes 2019.gada 8.augusta Lēmumu Nr.189 “Par Dundagas novada 

pašvaldības iestādes Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena atbrīvošanu no amata” 

 

Izvērtējums 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. No kā izriet, ka Dundagas novada dome var atcelt 

2019.gada 8.augusta Dundagas novada domes Lēmumu Nr.189. 

2. 2020.gada 22.janvārī Kurzemes rajona tiesa pasludināja spriedumu civillietā 

Nr.C69361719 Alda Pinkena prasībā pret Dundagas novada pašvaldību, spriedumā norādot, ka 

spriedumu var pārsūdzēt divdesmit dienu laikā no tā pasludināšanas dienas. Spriedums netika 

pārsūdzēts un tas ir stājies spēkā. Sprieduma lemjošajā daļā tiek noteikts, ka darba devēja 

uzteikums tiek atzīts par spēkā neesošu, A.Pinkens atjaunojams darbā, viņam izmaksājama 

darba algas par darba piespiedu kavējuma laiku un morālais kaitējums, kā arī pašvaldībai 

jāmaksā valsts nodeva un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus.  
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Sprieduma motīvu daļā norādīts, ka “Nepamatoti prasībā ir ietverta prasība atzīt 

par spēkā neesošu Dundagas novada pašvaldības domes 2019.gada 9.augusta lēmumu Nr.189, 

jo likuma “Par  pašvaldībām” 21.pants noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, tajā skaitā, iecelt un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu 

vadītājus. Uzteikuma juridisko pamatojumu bija uzdots nodrošināt izpilddirektorei, tas ir 

sagatavots rakstveidā un izsniegts Aldim Pinkenam, tādēļ tieši uzteikumam ir tiesisko seku 

nodibinošs jeb konstitutīvs spēks, nevis domes lēmumam. Darba likuma 122.panta pirmajā 

daļā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no uzteikuma saņemšanas dienas, Aldis Pinkens ir 

to apstrīdējis tiesā. Atbilstoši Darba likuma 124.panta pirmajai daļai, ar tiesas spriedumu ir 

atzīstams par spēkā neesošu darba devēja uzteikums.”. Tiesa ar to norāda, ka, lai atzītu par 

nelikumīgu darba devēja uzteikumu un atjaunotu Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju amatā, tai 

nav nepieciešams ar spriedumu atcelt domes lēmumu, ar kuru tiek nolemts šo uzteikumu 

sagatavot un izsniegt, bet tas ir pašas domes kompetencē. A.Pinkens turpina pildīt Kolkas 

pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus un līdz pat šai dienai nav radušies apstākļi, kas 

pierādītu to, ka augstāk minētais Dundagas novada domes lēmums būtu lietderīgs, sabiedrības 

interesēs balstīts.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pants nosaka, ka valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas 

pārvaldības principu un tā darbojas sabiedrības interesēs, kā arī likuma Par pašvaldībām 

21.panta otrā daļa nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem. 

Nepieņemot domes lēmumu par Dundagas novada domes 2019.gada 8.augusta Lēmuma 

Nr.189 “Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda 

Pinkena atbrīvošanu no amata” pašvaldība pieļauj tādas situācijas saglabāšanu, kad spēkā ir 

Dundagas novada domes lēmums, kura izpildes sekas ir atcēlusi tiesa, un kura izpilde nav 

iespējama. 

3. Dundagas novada domes priekšsēdētāja A.Felts 2020.gada 5.februārī izdeva 

rīkojumu Nr.DD-4-2.3/20/10 ”Par tiesas sprieduma izpildi”, ar kuru nolemts spriedumu lietā 

Nr. C69361719 nepārsūdzēt. Tādējādi arī Dundagas novada domes priekšsēdētājs atzinis, ka 

sprieduma motīvu daļā iekļautā argumentācija un fakti ir pietiekami un tiesas sprieduma 

lemjošajā daļā noteiktais atzīstams par  atbilstošu Dundagas novada pašvaldības interesēm.  

 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

Atcelt Dundagas novada domes 2019.gada 8.augusta Lēmumu Nr.189 “Par Dundagas novada 

pašvaldības iestādes Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena atbrīvošanu no amata”. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (M.Burnevics, T.Kaudze, A.Grīvāne, 

V.Skuja), pret- 2 (A.Felts, J.Mauriņš), atturas – 3 (G.Kristiņš, R.Rūmniece, Z.Tālberga) 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu, lēmums nav pieņemts. 

 

 
 

Sēde slēgta plkst. 11.17. 

 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 04.06.2020. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 04.06.2020. 
 

 


