
 
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 23.jūlijā                                                                                             Nr.10. 

 

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 videokonferences 

režīmā tiek nodrošināta deputātei Tamārai Kaudzei (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). 

 

Sēdē piedalās 6 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Madars Burnevics, 

Tamāra Kaudze, Andra Grīvāne 

Nepiedalās: Regīna Rūmniece - darba dēļ, Vilnis Skuja- iemesls nav paziņots, Gunārs Kristiņš 

- darbnespēja 

Administrācijas darbinieki: Ainārs Korulis, Andris Kojro, Aldis Pinkens, Maruta Blūma, Baiba 

Dūda, Inga Ralle, Jānis Langzams, Rudīte Baļķīte, SIA “Legit” pārstāvis Gints Fricbergs 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītājas p.i. Dace Kurpniece 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Papildus izsludinātajai darba kārtībai, domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut izskatīšanai 

papildu lēmumu projektu: 

1. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aldim Feltam 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Iekļaut darba kārtībā jautājumu: Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes 

priekšsēdētājam Aldim Feltam 

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektores p.i. ziņojums. 

2. Par budžeta grozījumiem Dundagas Kultūras pils budžetā. 

3. Par Dundagas kultūras pils tūrisma informācijas centra sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem. 

4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

5. Par zemes nekustamā īpašuma “Jauncelmi” atsavināšanu. 

6. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Visvīdale” projektam “Skatuves vietas 

pilnveidošana Vīdales skolas dārzā”. 
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7. Par nomas maksas nepiemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku. 

8. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam Bānīša ielā 4. 

9. Par iestādes darba laika pagarināšanu un nepieciešamo papildus finansējumu slodžu 

palielināšanai pirmsskolas skolotājiem. 

10. Par projekta konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2020.gadā 2.kārtas 

izsludināšanu. 

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem   Ernesta Dinsberga ielā 1, Dundaga, 

Dundagas pag., Dundagas nov. un Pils ielā 5, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov. 

12. Par pašvaldības nekustamā  īpašuma “Muižas skola” sadalīšanu. 

13. Par saistošiem noteikumiem “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Dundagas novadā”. 

      14. Par iekšējo noteikumu „Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites 

politika” pielikuma Nr.6  „Kārtība, kādā maksājumi reģistrējami elektroniskajā kases aparātā” 

apstiprināšanu. 

      15. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” aizdevuma līgumos Nr.08-

080130-IN un Nr.15-030410-IN noteikto atmaksas termiņu pagarināšana 

      16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kurgati” zemes vienībai, 

Pitragā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā 

      17. Par Dundagas novada domes 2010.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.26 

“Detālplānojums Nr.06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem “Bierendi”, kadastra 

Nr.8862-006-0002, Dubultvēji”, kadastra Nr.8862-006-0030, “Mežrukši”, kadastra Nr.8862-

006-0001, “Spuņi”, kadastra Nr.8862-006-0031”, atcelšanu daļā 

      18. Par zemes nomas tiesību līguma slēgšanu Meža iela 6 

      19. Par zemes nekustamā īpašuma “Meža iela 6” atsavināšanas uzsākšanu 

      20. Par nekustamā īpašuma “Priedaines iela 18” domājamo daļu precizēšanu 

      21. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

22. Par īres tiesību līguma pārslēgšanu 

23. Par grozījumiem Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisijas sastāvā. 

      24. Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. 

      25. Par zemes nomas tiesībām 

      26. Lēmuma saskaņošana par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores pienākumu 

izpildītāju 

      27. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aldim Feltam 

 

Dažādi jautājumi: 

1. 

Izpilddirektores p.i. ziņojums  

 

Izpilddirektores pienākumu izpildītājs Andris Kojro informē par saimnieciskajām aktualitātēm 

un turpmāk veicamajiem darbiem: 

1) sagatavots pārskats par bioloģisko aktīvu lauksaimnieciskajai darbībai sastāvā 

uzskaitīto mežaudžu pilnās vērtības novērtējumu saskaņā ar VMD datiem uz 

31.12.2019 (izsniegts deputātiem); 

2) sagatavots pārskats par aktuālajiem projektiem un to pašreizējo gaitu (izsniegts 

deputātiem); 

3) par telpu remontiem: Mazajā skolā norit tualetes un mācību kabineta remonts; 

4) par Dundagas vidusskolas jumta atjaunošanu - pretendentu pieteikšanās noslēgusies, 

pieteikumi izvērtēti un pretendents izvēlēts. Darbu secība: 2 mēneši (augusts-

septembris); 

5) par “Zītaru” ēkas jumta seguma nomaiņu – pretendents iepazinies ar faktiskajiem 

apstākļiem, tuvākajās dienās varēs noslēgt līgumu un darbus uzsākt augustā. 
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2.  

Par budžeta grozījumiem Dundagas Kultūras pils budžetā 

Ziņo A.Felts 

Pamats 

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

specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlases konkursā”. 

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

specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases konkursā un sadarbības līguma 

parakstīšanu”. 

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

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

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

ekspozīciju izveidošanai. 

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

Eiropas Savienības fonda projekta  “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas 

mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanu 

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

 

Mērķis 

Nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 

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

saistītos pakalpojumus” ietvaros iesniegtā projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas 

mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” realizāciju. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) veic Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 

dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros iesniegtā projekta 

“Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma 

piedāvājuma attīstība” realizāciju. Pašvaldība iepirkuma procedūras rezultātā izraudzījās 

būvdarbu un autoruzraudzības, būvuzraudzības  veicējus Dundagas pils atjaunošanai un 

restaurācijai. Būvdarbi ir pabeigti, sagaidāma objekta nodošana ekspluatācijā. Projekta 

rezultātā ir jāuzsāk jaunu tūrisma pakalpojumu sniegšana. Telpas ir atjaunotas, izstrādāts to 

apmēbeļojuma un aprīkojuma projekts. Lai iekārtotu daļu no atjaunotajām telpām, pašvaldība 

2020.gada 13.jūnijā izsludināja Cenu aptaujas  “Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Dundagas 

pils vajadzībām” ar identifikācijas Nr. DNPz 2020/17 un “Dundagas pils garderobes iekārtas 

izgatavošana un uzstādīšana” ar identifikācijas Nr. DNPz 2020/18. Katrā cenu aptaujā 

piedāvājumus iesniedza 3 pretendenti. Mēbeļu izgatavošanai un uzstādīšanai zemāko cenu 

piedāvāja uzņēmums SIA “Woodworking Valdgale”, kas kopā ar PVN sastādīja summu 

12089,75 Eur. Garderobes iekārtas izgatavošanai un uzstādīšanai zemāko cenu piedāvāja SIA 

“Hartmetāls” – 4470,00 Eur. Kopā tas sastāda summu 16559,75. Projekta inventāra iegādei 

pašvaldības budžetā paredzētā summa ir 12 000 Eur (5000 Eur ERAF finansējums), no kuras 

iegādāti krēsli Ceremoniju zālei par summu 1368,00 Eur. Lai aprīkotu ar mēbelēm Ceremoniju 

zāli, Mājražotāju un amatniecības izstrādājumu tirgotavu, telpu klientu apkalpošanai un 

garderobi, nepieciešami papildus 5927,75 Eur.  

Sakarā ar Covid-19 izplatību Kultūras pils nav realizējusi plānotos pasākumus, tā 

izveidojoties izdevumu samazinājumam par Eur 12155, no kuriem Eur 3957,00 ar Dundagas 

novada domes lēmumu Nr.89 no 2020.gada 23.aprīļa  novirzīti Dundagas pils 4 logu 

restaurācijai. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, 

M.Burnevics, T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.133: 
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1. Piešķirt finansējumu Eur 5927,75 apmērā Dundagas pils mēbeļu un garderobes iekārtas 

izgatavošanai un uzstādīšanai. Līdzekļus paredzēt no 365 budžeta uzskaites dimensijas 

Kultūras un sporta nodaļa. Precizējumus iestādes “Kultūras pils” un “Pr.-

Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un 

tūrisma piedāvājuma attīstība. Nr.5.5.1.0/17/I/003” budžetā veikt pie tuvākajiem 

budžeta grozījumiem. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektores p.i. Andrim Kojro, Kultūras pils 

direktorei Baibai Dūdai 

 

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktorei Baibai Dūdai 

 

3.  

Par Dundagas kultūras pils tūrisma informācijas centra sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

Ziņo A.Felts 

Pamats 

Likums par pašvaldībām, 21.pants 

 

Mērķis 

Veicināt tūrisma nozares attīstību Dundagas novadā. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā tūrisma darba funkcijas veic iestāde “Dundagas kultūras 

pils”. Viens no uzdevumiem ir īstenot Dundagas pils kā Valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļa pieejamību apmeklētājiem. Lai to īstenotu, tiek sniegti maksas pakalpojumi – 

ekskursijas ar gidu Dundagas pilī un tās apkārtnē. Tūrisma darba organizatori ir aktualizējuši 

un papildinājuši līdz šim sniegto maksas pakalpojumu klāstu un tā cenas. Pielikumā tabula 

,,Dundagas kultūras pils tūrisma informācijas centra sniegtie maksas pakalpojumi”.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.134: 

1. Atcelt ar Dundagas novada domes 2014.gada 24.aprīļa Nr.87 noteiktos maksas 

pakalpojumus Dundagas Tūrisma informācijas centrā. Apstiprināt maksas 

pakalpojumus ,,Dundagas kultūras pils tūrisma informācijas centra sniegtie maksas 

pakalpojumi” 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai. 

 

Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda 

 

4. 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu 

Ziņo A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, T.Kaudze, A.Kojro, I.Ralle 

 

4.1. Pamats 

1. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa, 4.panta pirmā un otrā 

daļa, 8. panta otrā un trešā daļa. 

2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

1.daļa.  

3. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punkts. 

4. Dundagas novada Domes 26.04.2012. sēdes lēmums Nr.98 “Par Dundagas novada 

pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”, 
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Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

nolikuma 1.punkts. 

 

Mērķis 
Atsavināt pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešams pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai, pārdot izsolē cirsmas un kokmateriālus finanšu līdzekļu iegūšanai. 

 

Izvērtējums 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4. panta 

pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, savukārt tā paša panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), 

kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

1.daļa nosaka, ka publiskai personai ir pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un 

mantu. 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) saimnieciskais dienests rosina uzsākt 

atsavināšanas procesu nekustamam īpašumam: 

“Jomiņi” kadastra Nr.88500030052, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

88500030052, 3,9ha platībā, no kuriem saskaņā ar VZD inventarizācijas lietu – meža zeme ir 

3,9ha (mežs izstrādāts). Pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas Dundagas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījums Nr.1158; 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka tikai dome var lemt 

par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

1. Atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas 

atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var 

izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.  

2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta otro daļu, 

atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu 

organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Tā paša 

panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas 

nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar panta pirmo un otro daļu 

organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu. 

Ar Dundagas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.98 „Par Dundagas novada 

pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”, 

apstiprināts „Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas nolikums”, kura 1.punkts nosaka, ka Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada domes izveidota komisija, kuras 

mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada pašvaldības mantas privatizāciju, 

atsavināšanu un iznomāšanu.  

Lai veiktu augstāk minētās darbības ar pašvaldības nekustamajiem īpašumiem ir 

nepieciešami papildus finanšu līdzekļi no budžeta: īpašuma tirgus vērtības  noteikšana 

īpašumam “Jomiņi” — 450,00 EUR 

  

Sagatavotais lēmuma projekts: 

Uzsākt atsavināšanas procesu Dundagas novada pašvaldības nekustamam īpašumam “Jomiņi” 

kadastra Nr.88500030052, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500030052, 

3,9ha platībā (Dundagas pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.1158). 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 2 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš), pret - 2 (Z.Tālberga, 

M.Burnevics), atturas – 2 (T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne) 

NOLEMJ: 

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

 

4.2. Pamats 

1. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa, 4.panta pirmā un otrā 

daļa, 8. panta otrā un trešā daļa. 

2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

1.daļa.  

3. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punkts. 

4. Dundagas novada Domes 26.04.2012. sēdes lēmums Nr.98 “Par Dundagas novada 

pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”, 

Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

nolikuma 1.punkts. 

 

Mērķis 
Atsavināt pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešams pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai, pārdot izsolē cirsmas un kokmateriālus finanšu līdzekļu iegūšanai. 

 

Izvērtējums 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4. panta 

pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, savukārt tā paša panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), 

kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

1.daļa nosaka, ka publiskai personai ir pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un 

mantu. 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) Saimnieciskais dienests rosina: 

1. Pārdot izsolē cirsmas īpašumā “Ošlejas”, sagatavojot cirsmu izsoles dokumentāciju, 

cirsmu stigošanu, uzmērīšanu, robežu ierīkošanu un marķēšanu, iesnieguma sagatavošanu 

iesniegšanai mežniecībā, kadastra Nr.88500100067, kas sastāv zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 88500100067, 25,7 ha platībā, no kuriem saskaņā ar VZD inventarizācijas lietu – 

meža zeme ir 22,5ha (saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datiem, atrodas 

mikrolieguma buferzonā,  mežs daļēji izstrādāts, lapu koku mežs). Pašvaldības īpašuma 

tiesības nostiprinātas Dundagas pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000232042; Šajā 

īpašumā ir jāveic izstrādāto cirsmu kopšanas darbi 5,7 ha platībā. 

2. Pārdot izsolē kokmateriālus no izlašu ciršanas veikšanas īpašumā “Mazirbes mežs”, 

veicot stigošanu, robežu iezīmēšanu, ekoloģisko koku noteikšanu un dokumentu sagatavošanu 

ciršanas apliecinājumu iegūšanai, kadastra Nr.88500010029, kas sastāv zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 88500010029, 6,02ha platībā, no kuriem saskaņā ar VZD inventarizācijas 

lietu – meža zeme ir 5,92ha (saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datiem 

atrodas Slīteres nacionālā parka ainavu aizsardzības zona). Pašvaldības īpašuma tiesības 

nostiprinātas Dundagas pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000467076. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka tikai dome var lemt 

par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

1. Atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas 

atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var 

izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.  
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2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta 

otro daļu, atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā 

kārtībā. Tā paša panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 

sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar panta 

pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu. 

Ar Dundagas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.98 „Par Dundagas novada 

pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”, 

apstiprināts „Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas nolikums”, kura 1.punkts nosaka, ka Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisija ir Dundagas novada domes izveidota komisija, kuras 

mērķis ir veikt likumīgu un lietderīgu Dundagas novada pašvaldības mantas privatizāciju, 

atsavināšanu un iznomāšanu.  

Lai veiktu augstāk minētās darbības ar pašvaldības nekustamajiem īpašumiem ir 

nepieciešami papildus finanšu līdzekļi no budžeta; 1) jaunaudžu kopšanas darbu veikšanai 

izstrādātajās cirsmās īpašumā “Ošlejas” 5,7 ha platībā 1140,00 EUR, 2) cirsmu sagatavošanai 

īpašumos ”Ošlejas”” un “Mazirbes mežs” 1000,00 EUR. Uz šiem darbiem veicamas cenu 

aptaujas. Cirsmas un kokmateriāli pārdodami finansiāli izdevīgā tirgus cenu brīdī. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

A.Grīvāne), pret-nav, atturas – 1 (T.Kaudze (elektroniski)), 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.135: 

1.Uzsākt cirsmu sagatavošanu pārdošanai izsolē īpašumā “Ošlejas” kadastra 

Nr.88500100067, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500100067, 

25,7 ha platībā (Dundagas pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000232042); 

2. Uzsākt izlases (kopšanas) cirsmu sagatavošanu kokmateriālu pārdošanai izsolē īpašumā 

“Mazirbes mežs” kadastra Nr.88500010029, kas sastāv zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 88500010029, 6,02 ha platībā (Dundagas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījums Nr.100000467076). 

3.  Piešķirt papildus finansējumu 2600,00 EUR darbību veikšanai minētajos īpašumos. 

4.  Cirsmas un kokmateriāli pārdodami izsolē finansiāli izdevīgā tirgus cenu brīdī. 

5. Iegūtie finanšu līdzekļi tiks izmantoti pašvaldības infrastruktūras objektu atjaunošanai 

saskaņā 2020. gada rīcības plānu vai domes lēmumiem. 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam un Privatizācijas, atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijai 

 

5. 

Par zemes nekustamā īpašuma “Jauncelmi” atsavināšanu 

Ziņo A.Felts 

Pamats 

1. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā un otrā daļa. 

2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

pirmā daļa.  

3. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punkts. 

 

Mērķis 

Atsavināt pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešams pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai. 

 

Izvērtējums 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas 

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai 
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atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, savukārt tā paša 

panta otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās 

iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas 

publiskas personas manta.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta  

pirmā daļa nosaka, ka publiskai personai ir pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem 

un mantu. 

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

nekustamais īpašums “Jauncelmi”, kadastra Nr.8850 009 0035, kas sastāv no 0,9ha lielas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0035 (turpmāk – zemes īpašums 

“Jauncelmi”). 

Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa rosina uzsākt zemes īpašuma “Jauncelmi” 

atsavināšanas procesu, tajā atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0035 001 un 8850 

009 0035 002, kuru īpašnieks (lietotājs, tiesiskais valdītājs) nav noskaidrots, tās ir ļoti sliktā 

stāvoklī (grausti). 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka tikai dome var lemt 

par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.136: 

Uzsākt atsavināšanas procesu Dundagas novada pašvaldības nekustamajam īpašumam 

“Jauncelmi”, kadastra Nr.8850 009 0035, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8850 009 0035. 

 

Lēmums nododams izpildei: attīstības un plānošanas nodaļai un privatizācijas, atsavināšanas 

un iznomāšanas komisijai 

6. 

Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Visvīdale” projektam “Skatuves vietas 

pilnveidošana Vīdales skolas dārzā” 

Ziņo A.Felts 

Pamats 

1. 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., 29., 31. un 32.punkts. 

2. Dundagas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmums Nr.37 (protokols Nr.4, 13.§) 

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

 

Mērķis 

Projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” rezultātu apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība 2020.gada 3.aprīlī izsludināja projektu konkursu “Atbalsts 

vietējo iniciatīvu projektiem” ar pieteikšanās termiņu no 2020.gada 27.aprīļa līdz 27.maijam. 

Termiņa ietvaros biedrība “Visvīdale” iesniedza projekta “Skatuves vietas pilnveidošana 

Vīdales skolas dārzā” pieteikumu. Konkursa nolikuma 4.punkts nosaka, ka iesniegtos projektu 

pieteikumus izvērtē domes izveidota konkursa komisija (turpmāk – komisija) un virza domei 

apstiprināšanai.  

Projekta pieteikuma izskatīšanas laikā, konkursa komisijas locekļi lūdza detalizētāk 

aprakstīt projekta ideju un precizēt izmaksu tāmi, papildinot to ar cenu aptaujas 

piedāvājumiem, lai varētu pārliecināties par piedāvājuma izvēli plānotajiem darbiem.  



 9 

2020.gada 6.jūlijā biedrība “Visvīdale” iesniedza precizētu “Skatuves vietas 

pilnveidošana Vīdales skolas dārzā” projekta pieteikumu, kura mērķis ir pilnveidot iepriekšējā 

gadā izveidoto skatuves vietu. Biedrība, pavasarī apskatot izveidoto laukumu, secināja, ka 

skatuves vieta nepilda tai paredzētās funkcijas un grants segums ir kļuvis mīksts. Projekts 

paredz izveidot blietētu segumu, kā arī izveidot pītu kārklu žogu, lai skatuves vietu norobežotu. 

Konkursa nolikuma 32.punkts nosaka, ka dome pieņem galējo lēmumu par finansējuma 

piešķiršanu projektiem. 

Komisija saskaņā ar nolikuma 29.punktu 2020.gada 6.jūlijā ir izvērtējusi projekta 

pieteikumu un nolēmusi virzīt domei apstiprināšanai biedrības “Visvīdale” projekta pieteikumu 

1068,60 EUR apmērā no kura pašvaldības līdzfinansējums ir 1000,00 EUR. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.137: 

2020.gada projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” ietvaros piešķirt 

finansējumu biedrības “Visvīdale” projekta “Skatuves vietas pilnveidošana Vīdales skolas 

dārzā” īstenošanai 1000,00 EUR apmērā. 

 

Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Visvīdale”. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

7. 

Par nomas maksas nepiemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku 

Ziņo A.Felts, Z.Tālberga, T.Kaudze, A.Korulis, I.Pirvite 

Pamats 

1. Likuma “COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14. pants; 

Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas 

un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas” 3. punkts; 

2. SIA “LEGIT” 07.07.2020. iesniegums (reģistrēts 09.07.2020. ar Nr.DD-3-

26.2/20/345). 

 

 Mērķis 

Nepiemērot nomas maksu par periodu no 13.03.2020. līdz 09.06.2020.  

 

 Izvērtējums 

SIA “LEGIT” 07.07.2020. iesniegumā, kas reģistrēts š.g. 09.07. Dundagas novada pašvaldībā 

kā elektroniskais dokuments ar reģistrācijas Nr.DD-3-26.2/20/345, lūdz atbrīvot no nomas 

maksām par periodu no 13.03.2020. līdz 09.06.2020. Dundagas novada pašvaldība ir noslēgusi 

četrus nomas līgumus ar SIA „LEGIT”, reģistrācijas numurs 40203210382, pamatojoties uz 

Dundagas novada pašvaldības domes 2019. gada 24. oktobra sēdē apstiprinātajiem nekustamā 

īpašuma “Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļas, 2.daļas, 3.daļas un 4.daļas nomas tiesību 

izsoles rezultātiem. Likuma “COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 

14. pants nosaka, ka pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas 

personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 

2020. gada 31. decembrim atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, kurus 

ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskās personas 

mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par 

nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja 

samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, 

siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem. 

Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas 

un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas” (turpmāk – Noteikumi) 
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3. punkts nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs, pamatojoties uz 

nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, sākot no 2020. gada 12. marta, bet ne ilgāk kā 

līdz dienai, kad spēku zaudē likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību"(10.06.2020.), vienpusēji, neveicot 

grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu piemēro nomas maksas 

atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem, t.i. 

šādiem kritērijiem: 

- 3.2. nomniekam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto 

nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas 

termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts 

vienošanās līgums; 

- 3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process; 

- 3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto 

maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.  

Turpat Noteikumu 3.1 punkts nosaka, ka pašvaldība domes lēmumā var noteikt citus kritērijus, 

kādiem ir jāatbilst pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai 

kustamās mantas nomniekam, vienlaikus nodrošinot, ka uz šīm personām attiecas šo 

noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 4.1. apakšpunktā minētie kritēriji. Noteikumu 4.1. punktā ir 

noteikts, ka iznomātājs piemēro nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā 

nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai 

Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā. 

No SIA “LEGIT” iesnieguma ir secināms, ka laika periodā no 12.03.2020. līdz 09.06.2020. 

tika pārtraukta jebkāda uz ieņēmumiem vērsta darbība. Nomniekam nav VID administrēto 

parādu, kas ir lielāks par 1000 euro, un nav arī maksātnespēja, kā arī nomas maksas kavējumu. 

 

Juriskonsults izsaka komentāru, ka likumdošana nosaka norādīt tikai % apmēru nevis 

kopējo summu, līdz ar to lēmuma projekta pirmais punkts tiktu izteikts jaunā redakcijā: 

“Atbrīvot SIA “LEGIT” (reģistrācijas numurs 40203210382) no nomas maksām 80 % apmērā 

par periodu no 12.03.2020. līdz 09.06.2020”, savukārt, otrajā punktā veikt korekcijas un izteikt 

sekojošā  redakcijā: “Veikt SIA “LEGIT” (reģistrācijas numurs 40203210382) jau samaksāto 

nomas maksājumu ieskaitu”.   

 

  Diskusiju rezultātā deputāti vienojas, ka lēmumā  tomēr ir būtiski minēt kopējo summu, 

kāda izveidojas pēc 80%  atbrīvojuma no nomas maksām. Galvenā grāmatvede informē, ka 

kopējā summa sastāda 3741,24 EUR par 2 mēnešiem un 28 dienām, piemērojot 80% atlaidi 

kopējā summa ir 2992,99, tai sk. PVN .  

 

Pēc diskusijām domes priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu veikt lēmuma projektā 

korekcijas.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, T.Kaudze 

(elektroniski)), pret-1(Z.Tālberga), atturas – 1(A.Grīvāne) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.138: 

1. Atbrīvot SIA “LEGIT” (reģistrācijas numurs 40203210382) no nomas maksām 80 % 

apmērā par periodu no 12.03.2020. līdz 09.06.2020, t.i., par kopējo summu 2992,99 euro (tai 

sk. PVN). 

2. Veikt SIA “LEGIT” (reģistrācijas numurs 40203210382) jau samaksāto nomas maksājumu 

ieskaitu. 

3. Nepiemērot SIA “LEGIT” reģistrācijas numurs 40203210382 kavējuma procentus un 

līgumsodu samaksas kavējuma gadījumā par periodu no 12.03.2020. līdz 09.06.2020. 

https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu
https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu
https://likumi.lv/ta/id/313681#p4
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4. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot 

vienošanos ar SIA “LEGIT” (reģistrācijas numurs 40203210382) par jau samaksātajiem nomas 

maksājumiem, pamatojoties uz 2019. gada 08. novembra nomas līgumiem attiecīgi Nr. DD - 8-

 2.2/19/35, Nr. DD - 8- 2.2/19/36, Nr. DD - 8- 2.2/19/37 un Nr. DD - 8- 2.2/19/34, un veikt to 

ieskaitu 2020. gada turpmākajos mēnešos samazinātās daļas apmērā. 

5. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju parakstīt vienošanos par 

nomas maksājumiem samazinātās daļās apmērā ieskaitu 2020. gada turpmākajos mēneša 

nomas maksājumos ar SIA “LEGIT” (reģistrācijas numurs 40203210382). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijas grāmatvedībai, SIA “LEGIT” 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijas grāmatvedībai  

 

8. 

Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam Bānīša ielā 4 

Ziņo A.Felts, Z.Tālberga, A.Kojro 

Pamats 
 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 23.04.2020. sēdes lēmums Nr. 92 “Par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā”. 

2. Dundagas novada pašvaldības 04.06.2020. vēstule Nr. DD-3-23.1/20/390.  

3. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta pirmās daļas 3) punkts, 

11.panta trešā daļa, 14. un 15. pants, 18.panta pirmā un otrā daļa, 23.panta otrā daļa.  

4. Dundagas novada pašvaldības 16.06.2016. saistošie noteikumi Nr.10 “Kārtība kādā 

pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 4. punkts. 

 

Mērķis 

 

Palīdzības sniegšana speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 

Izvērtējums 
 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā atrodas nekustamais īpašums 

ar kadastra Nr. 8850 020 0202, kas sastāv no dzīvojamās telpas – Nr.19 un pie tās piederošās 

dzīvojamās telpas kopīgai lietošanai Nr.20 un Nr.21 ar adresi Bānīša iela 4, Dundaga, 

Dundagas pagasts, Dundagas novads (turpmāk – dzīvojamā telpa Nr.19). 

Likuma  “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums)  3. panta pirmās 

daļas 3) punktā ir noteikts palīdzības veids - nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu 

(23.pants). Likuma 23.panta otrā daļa nosaka, ka ar pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku līdz 

pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai nodrošina arī šā likuma 14.pantā minētās personas, 

kuras reģistrētas šā likuma 3.panta 1.punktā minētās palīdzības saņemšanai. Savukārt Likuma 

15. pants nosaka, ka Pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas 

personu kategorijas, kuras nav minētas šā likuma 13. un 14.pantā un kurām sniedzama 

palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu. Konkrētajā gadījumā Dundagas novada pašvaldības domes 

16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 10 “Kārtība kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista 

nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 4. punkts nosaka, ka lēmumu par palīdzību speciālista 

nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pieņem Dundagas novada pašvaldības dome. Dundagas 

novada pašvaldības domei, pamatojoties uz Likuma 23.panta otro daļu ir tiesības arī uz laiku 

izīrēt speciālistam dzīvojamo telpu. 

Pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības domes 23.04.2020. sēdes lēmumu Nr.92 “Par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā”, pašvaldības reģistrā “Palīdzība 

speciālistam nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, ar kārtas Nr.1 reģistrēts (Vārds, uzvārds) 

(turpmāk tekstā – persona).  

https://likumi.lv/ta/id/56812#p14
https://likumi.lv/ta/id/56812#p3
https://likumi.lv/ta/id/56812#p13
https://likumi.lv/ta/id/56812#p14
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Pašvaldība personai nosūtījusi īres tiesību piedāvājumu (reģistrēts pašvaldībā 

04.06.2020. vēstule Nr. DD-3-23.1/20/390) par dzīvojamo telpu Nr.19.  

Saskaņā ar likuma 18.panta otro daļu, atbildi uz dzīvojamās telpas īres piedāvājumu persona 

sniedz ne vēlāk kā nedēļu pēc paziņojumā norādītās dienas, kurā personai bija iespējams 

iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu. Speciālists nav piekritis īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu 

uz darba tiesisko attiecību laiku sakarā ar to, ka viņam ir ģimene un ir nepieciešama lielāka 

dzīvojamā telpa. 

Likuma 11.panta  trešā daļa par dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, nosaka, ka pašvaldības 

dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai 

dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.  

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

1. Noteikt dzīvojamai telpai Nr.19, kura atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 8850 

020 0202, statusu – “Speciālistam izīrējamā dzīvojamā telpa”. 

2. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds), personas kods: xxxxx, 

slēdzot līgumu par pagaidu dzīvojamās telpas Nr.19 īres tiesību nekustamajā īpašumā ar 

kadastra Nr. 8850 020 0202, kas atrodas Bānīšu ielā 4, Dundagā, Dundagas pagastā, 

Dundagas novadā, piešķiršanu uz laiku, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, Z.Tālberga), pret-nav, atturas – 

3 (M.Burnevics, A.Grīvāne, T.Kaudze (elektroniski)) 

NOLEMJ: 

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

 

9. 

Par iestādes darba laika pagarināšanu un nepieciešamo papildus finansējumu slodžu 

palielināšanai pirmsskolas skolotājiem 

Ziņo A.Felts 

Pamats: 

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba 

samaksas noteikumi", kas stājas spēkā 01.09.2020.( noteikumi nr. 401.) 

Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr.716 “Noteikumi par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”. 

Pirmsskolas skolotāju darba slodzes un iestāžu darba laiki Talsu novadā. 

Iestādes bērnu vecāku atkārtoti lūgumi un iesniegums par iestādes darba laika 

pagarināšanu. 

 

Mērķis 

1. Pagarināt iestādes darba laiku. 

2. Skolotāju slodžu palielināšana no nepilnas uz pilnu darba slodzi. 

3. Pedagogu darba algas nodrošināšana Dundagas PII “Kurzemīte”,  ievērojot MK not.nr.401, 

Rīgā 2020.gada 16.jūnijā. 

 

Izvērtējums 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzemīte” (turpmāk tekstā –Iestāde) ir trešā 

lielākā iestāde Talsu starpnovadā. Iestādē ir 8 bērnu grupiņas ar kopējo bērnu skaitu 148. 

Iestādes darba laiks šobrīd ir no plkst. 7.30 līdz 18.00, kas  neatbilst pakalpojuma ņēmēja 

vajadzību nodrošināšanai (vecākiem - laicīga nokļūšana savās darba vietās un bērnu laicīgu 

izņemšanu no iestādes vakara cēlienā). Vecāki vairākkārt izteikuši lūgumu pagarināt iestādes 

darba laiku, par to ir runāts arī Iestādes padomes sēdēs un saņemts vecāku parakstīts 

iesniegums. Talsu novadā visās pirmsskolas iestādēs ir 12 stundu darba diena ar 2 skolotāju 

https://likumi.lv/ta/id/283667-pedagogu-darba-samaksas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/283667-pedagogu-darba-samaksas-noteikumi
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slodzēm uz vienu bērnu grupu. (tikai četrām pie skolām pievienotajām pirmsskolas 

programmām ir atšķirīgs darba laiks un pirmsskolas skolotāju slodze) 

 Darba laika pagarināšana un skolotāju slodžu palielināšana nodrošinātu vienlaikus 

divu pedagogu un skolotāja palīga klātbūtni rīta cēlienā no plkst. 9.00 – 12.00 un 

plānošanas/metodiskajā posmā no 13.00 – 15.00. 

Ieguvumi darbā ar izglītojamiem: 

1. Pakalpojuma ņēmēja vajadzību ievērošana; 

2. Bērnu drošība; 

3. Kvalitatīvi īstenots jaunais mācību saturs; 

4. Individuālo vajadzību apzināšana;  

5. Pieejas/palīdzības nodrošināšana; 

6. Profesionāla atbalsta sniegšana bērnam; 

Budžetā plānotās skolotāju algas un  situācija uz 1. septembri: 
  

budžetā slodze  01.09.2020 1.mēn klāt  

1.mēn. 

klāt 

4.mēn. 

skolotājs Iveta Stare 750 1.0 1.0  790 40 160 

skolotājs Gunta Mika 750 1.0 1.0  790 40 160 

skolotājs Elīna Kreivina 750 1.0 1.0  790 40 160 

skolotājs Ineta Feldentāle 800,94 1.0 1.0  843,6

5 

42,71 170,84 

skolotājs Liene Grīnberga 624,75 0.833 1.0  790 165,25 661 

skolotājs Lāsma 

Lavrenova 

624,74 0.833 1.0  790 165,25 661 

logopēds Inese Veinberga 761,25 1.015 1.015  801,8

5 

40,60 162,40 

mūz.skolotājs Evija Cirvele 525 0.7 0.7  553 28 112 

skolotāja Zane Reinfelde 624,75 0.833 1.0  790 165,25 661 

skolotāja Rudīte Baļķīte 131,25 0.175 0.175 138,25 7 28 

skolotāja Lelde Dēvita 750 0.833 1.0 790 40 160 

Ar 01.09. 

aizvietos  

Montu Bērenti 

X 00 0.833 1.0 790 790 3160 

Aizvietos  

Elīnu Baļķīti 

X  00 0,833 1.0 790 790 3160 

        Kopā:  2354,06 9416,24      
  ar 

24,09% 
11685 

 

Lai īstenotu MK noteikumus nr.401., un lai palielinātu skolotāju slodzes līdz vienai 

darba slodzei, PII ”Kurzemīte” budžetā klāt nepieciešams 3160 eiro. Precizējums budžetā 

novembrī, pēc valsts mērķdotāciju piešķiršanas skolotāju algām līdz gada beigām. 

Pielikumi:  

Nr.1 – iespējamais skolotāju darba grafiks (1 lapa) 

Nr.2 – Vecāku iesnieguma kopija par iestādes darba laika pagarināšanu (1 lapa) 
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Nr.3 – PII iestāžu darba laiki un slodzes Talsu novadā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.139: 

1. Apstiprināt iestādes darba laiku no pkst.7.00 līdz 19.00 

2. Apstiprināt slodžu palielināšanu visiem pirmsskolas izglītības grupu skolotājiem no 0,833 uz 

1,0 slodzi Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē PII “Kurzemīte” ar 01.09.2020. 

3. Piešķirt papildus finansējumu 3160,00 eiro skolotāju slodžu palielināšanai un MK 

noteikumiem nr. 401. ievērošanai. 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas PII „Kurzemīte” vadītājai Rudītei Baļķītei, Dundagas 

novada pašvaldības finansistei I.Rallei, Dundagas novada izglītības speciālistam D. Neifeldam, 

pašvaldības grāmatvedībai. 

 

10. 

Par projekta konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2020.gadā 2.kārtas 

izsludināšanu 

Ziņo A.Felts 

Pamats 

Dundagas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmums Nr.37 (protokols Nr.4, 13.§) 

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

Mērķis 

Dot papildus iespēju novada biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām iesniegt 

projekta pieteikumus, izsludinot projekta “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2.kārtu, tā 

veicinot sadarbību starp Dundagas novada pašvaldību un novada biedrībām, nodibinājumiem 

un reliģiskām organizācijām. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība 2020.gada 3.aprīlī izsludināja projektu konkursu “Atbalsts vietējo 

iniciatīvu projektiem” ar pieteikšanās termiņu no 2020.gada 27.aprīļa līdz 27.maijam. 

Šī termiņa ietvaros tika saņemti 4 projektu pieteikumi, 2 no tiem piešķirts Finansējums. 

Atbalstītie projekti: 

1. Biedrība “Visvīdale” ar projekta kopsummu 1 068,60 EUR (t.sk. 68,60 EUR biedrības 

līdzfinansējums); 

2. Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze ar projekta kopsummu 717,48 

EUR. 

No kopējā pieejamā atbalsta 5 000,00 EUR apmērā projektu īstenošanai tika piešķirts 

finansējums 1 717,48 EUR apmērā. 

Lai dotu papildus iespēju novada biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām 

iesniegt projekta pieteikumus, nepieciešams rīkot 2. pieteikšanās kārtu Dundagas novada 

Attīstības programmas rīcības virzienos, jomās “Vide” un “Tautsaimniecība” par atlikušo 

budžeta summu 3 282,52 EUR.  

Lai kvalitatīvi izvērtētu iesniegtos projekta pieteikumus un pārliecinātos par pašvaldības 

finanšu līdzekļu racionālu izlietošanu, projekta pamatojošajai dokumentācijai turpmāk būtu 

nepieciešams pievienot tirgus cenu izpēti ar vismaz diviem derīgiem piedāvājumiem. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.140: 

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

iesniegšanas 2. kārtu.  
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2. Noteikt, ka projekta iesnieguma dokumentācijai pievienojamas vismaz 2 

(divas) cenu aptaujas, kur atspoguļotas visas veicamo darbu pozīcijas. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

11.  

Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem   Ernesta Dinsberga ielā 1, Dundaga, 

Dundagas pag., Dundagas nov. un Pils ielā 5, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov. 

Ziņo A.Felts 

Pamats 
 

1. PLPKS “Dundaga” 17.06.2020. iesniegums. 

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

3. 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 11.punkts. 

4. Dundagas novada domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 

 

Mērķis 
 

Nekustamā īpašuma Ernesta Dinsberga iela 1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov. un 

Pils iela 5, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov. robežu pārkārtošana. 

 

Izvērtējums 
 

Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) ir saņemts PLPKS “Dundaga” 

17.06.2020. iesniegums, kas reģistrēts pašvaldībā 17.06.2020. ar Nr.DD-3-26.1/20/303 

(turpmāk – iesniegums), ar lūgumu uzsākt atsavināšanu zemei ar kadastra Nr.8850 020 0446. 

Nekustamā īpašuma Ernesta Dinsberga ielā 1, kadastra Nr.8850 020 0446 atsavināšanas 

procesa uzsākšanai nepieciešams pārkārtot zemes robežas ar nekustamo īpašumu Pils ielā 5, 

kadastra Nr. 8850 020 0245, jo uz abiem nekustamajiem īpašumiem atrodas automašīnu 

stāvlaukums, kas nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai.  

Nekustamais īpašums  Ernesta Dinsberga iela 1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov. 

atrodas Dundagā un sastāv no 0,3935ha apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

88500200446. Nekustamais īpašums reģistrēts Dundagas  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 100000093773 (skatīts 10.07.2020.), īpašnieks – Dundagas novada pašvaldība. 

Uz zemes vienības atrodas divas būves, kas reģistrētas VZD kadastra reģistrā, ierakstītas 

Dundagas  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1268 (skatīts 10.07.2020.), īpašnieks -  

PLPKS “Dundaga”. 

Nekustamais īpašums  Pils iela 5, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov. atrodas 

Dundagā un sastāv no 0,7062ha apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

88500200245. Nekustamais īpašums reģistrēts Dundagas  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 880 (skatīts 10.07.2020.), īpašnieks – Dundagas novada pašvaldība. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 1. punktu, starpgabalu likvidēšanai vai 

daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. 

punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz izstrādes nosacījumus. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas 

novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā - saistošie noteikumi Nr.10) un 

grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā 
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īpašuma  Pils iela 5 kadastra apzīmējums 88500200245, plānotā (atļautā) izmantošana ir 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA), Publiskās apbūves teritorija (P) un Transporta 

infrastruktūras teritorija (TR). Robežu pārkārtošana jāveic zemes vienības daļā, kur ir 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR), minimālā atdalāmā platība nav noteikta. Nekustamā 

īpašuma  Dinsberga ielā 1 kadastra apzīmējums 88500200446, plānotā (atļautā) izmantošana ir  

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), minimālā atdalāmā platība nav noteikta.  

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 
12.punktu, detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei 

Dundagas novada domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto 

aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no 

Dundagas novada domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas 

detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta 

grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai 

zemes ierīcības projekta materiāliem. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.141: 

1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Ernesta Dinsberga ielā 1, Dundaga, 

Dundagas pag., Dundagas nov. un Pils ielā 5, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov.   

robežu pārkārtošanai (pielikums). 

2. Uzrādīt jaunveidojamo zemes vienību apgrūtinājumus, atbilstoši plānotam dalījumam. 

3. Saskaņot zemes ierīcības projekta grafisko daļu ar SIA “ĢeoDati”.  

4. Saskaņot zemes ierīcības projektu, pirms iesniegšanas apstiprināšanai domē, ar Dundagas 

novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļu.  

 

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 

 

12. 

Par pašvaldības nekustamā  īpašuma “Muižas skola” sadalīšanu 

Ziņo A.Felts 

Pamats 

 

1. Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1. punkts. 

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

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

4. Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2 daļas 3.punkts. 

5. 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, 65.1.apakšpunkts. 

6. 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.1. apakšpunkts. 

7. Dundagas novada domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 97.3. apakšpunkts. 

8. Dundagas pagasta padomes 22.09.2008. sēdes lēmums Nr.276. 

 

Mērķis 
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Pašvaldības nekustamā īpašuma sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.  

 

Izvērtējums 
 

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

īpašums “Muižas skola”, kadastra Nr. 8850 015 0108, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 8850 015 0108 ar aptuveno platību 8,5 ha uz kuras ir reģistrēta būve ar kadastra 

apzīmējumu 8850 015 0108 003, un tas atrodas Mazalakstē, Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā (turpmāk arī  - īpašums „Muižas skola”).  

Veicot īpašuma “Muižas skola” kadastrālo uzmērīšanu, ir konstatēts, ka daļa 

lauksaimniecības zemes tiek izmantota lauksaimnieciskai darbībai, bet daļa zemes ir 

apgrūtināta ar būvi (kūts), ir aizaugusi ar krūmājiem, un to izmanto blakus esošo 

daudzdzīvokļu māju – “Baltā skola” un “Skolotāju māja” iedzīvotāji, ierīkojot ģimenes sakņu 

dārzus un saimnieciskās zonas, jo pie iepriekšminētajām daudzdzīvokļu mājām ir iemērīta 

maza zemes platība.   

Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa ir izvērtējusi iepriekšminētā īpašuma 

izmantošanu un iesaka to sadalīt atsevišķos īpašumos, saskaņā ar pielikumu, racionālai tā 

izmantošanai: 

1. atdalīt zemes vienību aptuveni 6,18ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu; 

2. atdalīt zemes vienību aptuveni 1,29ha platībā, veidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

Zemes ierīcības likums Pārejas noteikumi 1.punkts nosaka, ka līdz zemes pirmreizējai 

ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes privatizācijas un zemes reformas kārtībā 

veidojamo zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu pieņem 

vietējā pašvaldība, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos 

par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. Lēmumam pievieno 

grafisko pielikumu, kurā norādīts zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu 

pārkārtošanas risinājums. 

Īpašums “Muižas skola” ir pašvaldības tiesiskajā valdījumā, saskaņā ar Dundagas pagasta 

padomes 22.09.2008. sēdes Nr.12 (11§, lēmums Nr.276), un nav pirmreizēji ierakstīts 

zemesgrāmatā.  

Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka šajā konkrētajā gadījumā, īpašuma sadalīšanai 

atsevišķos īpašumos zemes ierīcības projekta izstrādāšana nav nepieciešama. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas 

novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā - saistošie noteikumi Nr.10) un 

grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” īpašuma „Muižas 

skola” atrodas funkcionālās zonās „Lauksaimniecības teritorija (L)”. 

Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

97.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība 

„Lauksaimniecības teritorijā (L)” ir 2 ha. 

Savukārt, saskaņā ar 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, 65.1.apakšpunktu, lauku teritorijās 

jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos zemes 

pārvaldības vai lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas plānojumā vai 

lokālplānojumā nav noteikta lielāka minimālā platība. Šis nosacījums neattiecas uz 

gadījumiem, kad no pārējās zemes platības atdala zemes vienību, kas nepieciešama esošo būvju 

apsaimniekošanai. 

Sadalot īpašumu „Muižas skola” divās daļās, plānots veidot vienu zemes vienību aptuveni 

6,18 ha un vienu zemes vienību aptuveni 1,29 ha, kas izmantojama uz tās esošās būves 

apsaimniekošanai. Līdz ar to sadalīšana atbilst normatīvos aktos un saistošajos noteikumos 

Nr.10 noteiktajām prasībām. 
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Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja 

nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 

nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.daļa nosaka, ka nosaukumus 

administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem, 

viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot 

Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, 

vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.  

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2 daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.1. apakšpunktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai 

zemes vienības daļa. 

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

(elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – 1 (M.Burnevics) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.142: 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Muižas skola”, kadastra Nr. 8850 015 0108, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0108, ar aptuveno platību 8,5 ha, uz kuras ir 

reģistrēta būve ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0108 003, divās daļās saskaņā ar pielikumu. 

2. Atdalītai apbūvētai zemes vienībai/ īpašumam aptuveni 1,29 ha platībā, uz kuras reģistrēta 

būve ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0108 003, piešķirt nosaukumu „Muižnieki” un noteikt 

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

lauksaimniecība (NĪLM – 0101).  

3. Paliekošai zemes vienībai/ īpašumam ar kadastra apzīmējumu aptuveni 6,18 ha platībā 

saglabāt nosaukumu „Muižas skola” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).   

 

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

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

13. 

Par saistošiem noteikumiem “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Dundagas novadā” 

Ziņo A.Felts 

 

Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 3. daļa, 43. panta 4. daļa un Ģeotelpiskās 
informācijas likuma" 6. pantu un 13. panta 6., 7., 8.daļa; Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta 
pirmā daļa, 31.panta pirmā daļa 
 

Mērķis 

 

Noteikt kārtību, kādā Dundagas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, 

pieņemšana, pārbaude un uzkrāšana. 

 

mailto:ac.kuldiga@vzd.gov.lv
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Izvērtējums 

Šobrīd spēkā ir Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošie noteikumi 

Nr. 15  “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”, 

turpmāk – Saistošie noteikumi, kas daļēji risina arī tos jautājumus, kurus plānots regulēt ar 

piedāvāto saistošo noteikumu projektu (turpmāk – Projekts).  

Saistošie noteikumi netika grozīti kopš Euro ieviešanas kārtības likuma pieņemšanas. 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka latu konvertācijā uz euro 

izmanto Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Eiropas 

Savienības Padomes noteiktais maiņas kurss — neatsaucami fiksēts euro maiņas kurss, ko 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 140.panta 3.punktu Eiropas Savienības 

Padome (turpmāk — Padome) nosaka latu apmaiņai pret euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību 

saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai 

šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā, bet trešā daļa nosaka, ka ne vēlāk kā piecus 

mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod to saistošo 

noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir nepieciešams 

zināt Padomes noteikto maiņas kursu. Piedāvātais Projekts šos trūkumus novērš. 

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas 

topogrāfiskas informācijas un tās centralizētās datu bāzes noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 

281) 81. punkts nosaka, ka topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā 

reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datu bāzē, ja vien pašvaldība nav noteikusi garāku 

termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem. Ņemot vērā Noteikumos Nr. 281 noteikto 

deleģējumu pašvaldībām, Projektā ir iekļauta kārtība, kādā pašvaldība izvērtē topogrāfiskā 

plāna derīgumu un ja nav notikušas izmaiņas apvidū, pagarina tā termiņu, nosakot to līdz 

diviem gadiem. Projektā ir iekļauts arī deleģējums datubāzes turētājam par pakalpojumiem 

saņemt samaksu saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes apstiprinātiem izcenojumiem 

par informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.143: 

Pieņemt saistošos noteikumus “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

kārtību Dundagas novadā” (pievienots pielikumā). 

Lēmums nosūtāms: Centrālai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai, Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

14. 

Par iekšējo noteikumu „Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites 

politika” pielikuma Nr.6  „Kārtība, kādā maksājumi reģistrējami elektroniskajā kases 

aparātā” apstiprināšanu 

Ziņo A.Felts 

Pamats 

Pamatojoties uz likuma ’’Par grāmatvedību’’ 2., 3.pantu, likuma ’’Par pašvaldībām’’ 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

1.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41., 42.punktu, 2016.gada 1.janvāra noteikumiem 

Nr.96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas 

kārtība”. 

 

Mērķis 

https://likumi.lv/ta/id/254741#p140
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Iekšējo noteikumu „Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības politika”  

pielikuma Nr.6 „Kārtība, kādā maksājumi reģistrējami elektroniskajā kases aparātā” 

apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada dome 25.06.2020 ar lēmumu Nr.119 atļāvusi Kolkas pagasta 

pārvaldes struktūrvienībai „Lībiešu saieta nams” sniegt maksas pakalpojumu – suvenīru 

tirdzniecību. „Lībiešu saieta nams” suvenīru tirdzniecības darījumu reģistrācijai plāno izmantot 

elektronisko kases aparātu. Laikā, kad tika izstrādāti jaunie Dundagas novada pašvaldības 

iekšējie noteikumi „Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites politika”, 

apstiprināti 26.09.2019 ar lēmumu Nr.245,  atbilstoši MK noteikumiem Nr.87 „Grāmatvedības 

uzskaites kārtība budžeta iestādēs” un MK noteikumi Nr.344 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība” neviena pašvaldības iestāde ieņēmumu reģistrācijai un uzskaitei neizmantoja 

elektronisko kases aparātu, tāpēc šāda sadaļa iekšējos noteikumos netika iekļauta. Lai Kolkas 

pagasta pārvaldes struktūrvienība „Lībiešu saieta nams” suvenīru tirdzniecībā darījumu 

reģistrācijas uzskaitei izmantotu elektronisko kases aparātu, nepieciešams apstiprināt „Kārtību, 

kādā maksājumi reģistrējami elektroniskajā kases aparātā” 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.144: 

Apstiprināt iekšējo noteikumu „Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites 

politika” pielikumu Nr.6 „Kārtība, kādā maksājumi reģistrējami elektroniskajā kases aparātā” 

(pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības grāmatvedībai, Kolkas pagasta 

pārvaldes struktūrvienībai „Lībiešu saieta nams”. 

 

15. 

Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” aizdevuma līgumos Nr.08-

080130-IN un Nr.15-030410-IN noteikto atmaksas termiņu pagarināšana 

Ziņo A.Felts 

Pamats 

 

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

1. punkts, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 5) punkts; 

2. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 02.07.2020. vēstule Nr. 20/1-

7/215/1-4 (reģistrēta Dundagas novada pašvaldībā 02.07.2020. ar Nr.DD-3-31.2/20/666) un 

14.07.2020. vēstule 20/1-7/231/1-4 (reģistrēta Dundagas novada pašvaldībā 14.07.2020. ar Nr. 

DD-3-31.1 /20/69). 

 

Mērķis 

Piekrist SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” aizdevuma līgumos 

Nr.08-080130-IN un Nr.15-030410-IN noteikto atmaksas termiņu pagarināšanai, 

nosakot jaunu aizdevuma atmaksas termiņu attiecīgi - 2030. gada 21. novembris un 

2025. gada 30. septembris. 

 

Izvērtējums 

 

2019. gada 27. novembra SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”  

dalībnieku sapulcē tika uzdots SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” valdes 

loceklim Ērikam Zaporožecam pēc 2019. gada pārskata apstiprināšanas uzsākt sarunas ar 

kredītiestādēm par refinansēšanos un informēt par rezultātiem sabiedrības dalībniekus. 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p15
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2020. gada 10. martā dalībnieki apstiprināja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības 

“PIEJŪRA” 2019. gada finanšu pārskatu. 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” lūgumu par ilgtermiņa aizdevumu 

refinansēšanu kredītiestādes tika noraidīti.  

2020. gada 24 .aprīlī SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vērsās AS 

“Swedbank” ar iesniegumu “Par ilgtermiņa aizdevumu līguma termiņa pagarināšanu”.  

2020. gada 4. jūnijā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” saņēma AS 

“Swedbank” lēmumu Nr.A08.04-03/SWBL-8702 “Par Aizņēmēja Aizdevuma līgumu 

aizdevumu atmaksas termiņu pagarināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.1) par Aizņēmēja 

Aizdevuma līgumu Nr.08-080130-IN un Nr.15-030410-IN noteikto aizdevumu atmaksas 

termiņu pagarināšanu.- AS “Swedbank” norāda, ka minētais Lēmums ir spēkā līdz 2020.gada 

5.augustam, ar nosacījumu, ka līdz minētajam datumam AS “Swedbank” ir saņēmusi SIA 

“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” un visu dalībnieku lēmumus, kurā ir 

akceptēts AS “Swedbank” Lēmumā ietvertie noteikumi un nosacījumi: 

2020. gada 14. jūlijā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” saņēma AS 

“Swedbank” lēmumu Nr.A08.04-03/SWBL-10916 “Par Aizņēmēja Aizdevuma līgumu 

aizdevumu atmaksas termiņu pagarināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.2) par Aizņēmēja 

Aizdevuma līgumu Nr.08-080130-IN noteikto aizdevumu atmaksas termiņu pagarināšanu. AS 

“Swedbank” norāda, ka minētais Lēmums Nr.2 ir spēkā līdz 2020. gada 5. augustam, ar 

nosacījumu, ka līdz minētajam datumam AS “Swedbank” ir saņēmusi SIA “Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” un visu tās dalībnieku lēmumus, kurā ir akceptēts AS 

“Swedbank” Lēmumā Nr.1 un Nr.2 ietvertie noteikumi un nosacījumi ir sekojoši: 

1. Aizdevuma līguma (Investīciju kredīts) Nr.08-080130-IN nosacījumi: 

• Atmaksas termiņš - 25.09.2022. ar 10 gadu atmaksas grafiku, pieņemot, ka aizdevuma 

atmaksas termiņš ir 21.11.2030; 

• Mainīgā procentu likme - 6m EURIBOR, bet ne mazāk kā 0, pievienotā likme - 1.95% 

apmērā; 

• Dokumentu noformēšanas komisija – 72,00 EUR (septiņdesmit divi euro, 00 centi); 

• Menedžmenta komisija – 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi); 

• Nodrošinājums – Tukuma novada Domes, Mērsraga novada pašvaldības, Jūrmalas 

pilsētas domes, Rojas novada domes, Engures novada domes, Talsu novada 

pašvaldības, Dundagas novada pašvaldības, Jaunpils novada pašvaldības, Kandavas 

novada domes galvojumu esošajā apmērā (netiek mainīts galvojuma apmērs un 

sabiedrības dalībnieki); 

• Līdz 2020.gada 25.septembrim ir parakstīti un spēkā stājušies Aizdevuma līguma Nr. 

08-080130-IN un Galvojuma līguma Nr.08-080130-IN/1, Galvojuma līguma Nr.08-

080130-IN/3, Galvojuma līguma Nr.08-080130-IN/6, Galvojuma līguma Nr.08-

080130-IN/7, Galvojuma līguma Nr.08-080130-IN/8, Galvojuma līguma Nr.08-

080130-IN/9, Galvojuma līguma Nr.08-080130-IN/10, Galvojuma līguma Nr.08-

080130-IN/11 grozījumi. 

2. Aizdevuma līguma (Investīciju kredīts) Nr.15-030410-IN nosacījumi: 

• Atmaksas termiņš – 30.09.2025; 

• Procentu likme –  Mainīgā procentu likme - 6m EURIBOR, bet ne mazāk kā 0, 

pievienotā likme - 2.95% apmērā; 

• Dokumentu noformēšanas komisija – 72,00 EUR (septiņdesmit divi euro, 00 centi); 

• Menedžmenta komisija – 1903,54 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīs euro, 54 centi); 

• Priekšnosacījumi aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanai - Līdz 2020. gada 

30. septembrim ir parakstīti un spēkā stājušies Aizdevuma līguma Nr. 15-030410-IN un 

Komercķīlas līguma Nr. 15-030410-IN/2 grozījumi, kā arī AS “Swedbank” līdz 

minētajam termiņam ir saņēmusi Komercķīlā iekļauto iekārtu vērtējumu, kas pēc 

formas un satura atbilst AS “Swedbank” prasībām. 
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Likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 1. un 2. punkts  nosaka, ka pildot 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 

1) veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā 

arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās; 

2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma 

objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības; 

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 5) punktam, pašvaldība 

var ieguldīt līdzekļus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā atbilstoši 

atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.145: 

1. Apstiprināt AS “Swedbank lēmumā Nr.A08.04-03/SWBL-8702 “Par Aizņēmēja Aizdevuma 

līgumu aizdevumu atmaksas termiņu pagarināšanu” un lēmumā Nr.A08.04-03/SWBL-10916 

“Par Aizņēmēja Aizdevuma līgumu aizdevumu atmaksas termiņu pagarināšanu” iekļautos 

priekšnosacījumus aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanai (AS “Swedbank lēmumi 

pielikumā). 

2. Pieņemt zināšanai, ka līdz 2020. gada 25. septembrim ir jāizpilda AS “Swedbank” lēmumā 

Nr.A08.04-03/SWBL-10916 “Par Aizņēmēja Aizdevuma līgumu aizdevumu atmaksas termiņu 

pagarināšanu” noteiktie priekšnosacījumi aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanai attiecība 

uz investīciju kredītu Nr.08-080130-IN un līdz 2020. gada 30. septembrim ir jāizpilda AS 

“Swedbank” lēmumā Nr.A08.04-03/SWBL-8702 “Par Aizņēmēja Aizdevuma līgumu 

aizdevumu atmaksas termiņu pagarināšanu minētie priekšnosacījumi attiecībā uz investīciju 

kredītu Nr.15-030410-IN. 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

16.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kurgati” zemes vienībai, 

Pitragā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā 

Ziņo A.Felts 

Pamats: 

1. Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punkts,  

2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta trešā daļa,  

3. Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmā un otrā daļa, 

4. Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 

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

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2., 39.3., 39.4.apakšpunkts un 

98.punkts  

 

Izvērtējums 

Izskatot (Vārds, uzvārds) personas kods xxx (adrese: _, Rīga. LV-1002) 2020.gada 16.jūnija 

iesniegumu (saņemts Dundagas novada pašvaldībā 2020.gada 16.jūnijā ar Nr. DD-3-

26.1/20/294; turpmāk – iesniegums), ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Kurgati”, 

kadastra Nr. 8862 004 0016, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 88620040017 Pitragā, 

Kolkas pagastā, Dundagas novadā, savrupmāju būvniecībai, konstatēts: 

1.  Saskaņā ar Kolkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.132, nekustamais īpašums 

“Kurgati”, Pitragā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, sastāv no zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumu 88620040016, platība 0,87ha, un kadastra apzīmējumu 

88620040017, platība 1,6106 (turpmāk– nekustamais īpašums). Īpašuma tiesība uz 

Nekustamo īpašumu nostiprināta (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx.  

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
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2. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas datiem Nekustamā īpašuma kopējā platība ir 2,4806 ha. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (turpmāk – NĪLM) ir zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) 2,4806 ha platībā.  

3. Saskaņā ar Dundagas novada domes 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.21 

“Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – 

saistošie noteikumi Nr.21)  plānotā (atļautā) izmantošana, teritorijā, kurā atrodas 

nekustamais īpašums, ir noteikta “Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorija” (MG). 

4. Nekustamais īpašums atrodas Slīteres Nacionālā parka neitrālā zonā. 

5. Nekustamais īpašums atrodas Pitraga ciema teritorijā; piekļūšana nekustamajam 

īpašumam ir nodrošināta no pašvaldības ceļa.  

6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2, 39.3. un 39.4. 

apakšpunktu, zemes vienības kadastra apzīmējumu 88620040017 sadalei ir 

nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.  

7. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai un otrajai daļai šis lēmums 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta 

pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, lēmums, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, 

uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā 

nosūtāmais dokuments. 

8. Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā 

norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.146: 

1. Atļaut izstrādāt detālplānojumu nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8862 004 0016, Pitragā, 

Kolkas pagastā, Dundagas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88620040017, 

1,6106 ha platībā, saskaņā ar darba uzdevumu. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu un noteikt, ka detālplānojuma teritorijas robežas ir nekustamā 

īpašuma, kadastra Nr. 8862 004 0016, Pitragā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 88620040017 robežas, 1,6106 ha platībā (1.pielikums). 

3. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Dundagas novada pašvaldības Attīstības 

un plānošanas nodaļas vadītāju Marutu Blūmu. 

4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma īstenošanu ar nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

8862 004 0016, Pitragā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, īpašnieku (2.pielikums). 

 

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 nosūtāms: (Vārds, uzvārds), adrese: _, Rīga. LV-1002 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 
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17. 

Par Dundagas novada domes 2010.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.26 

“Detālplānojums Nr.06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem “Bierandi”, 

kadastra Nr.8862-006-0002, Dubultvēji”, kadastra Nr.8862-006-0030, “Mežrukši”, 

kadastra Nr.8862-006-0001, “Spuņi”, kadastra Nr.8862-006-0031”, atcelšanu daļā 

Ziņo A.Felts, M.Blūma 

 

Pamats:  

1. Likums “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punkts, 41.panta pirmais punkts 

2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešā daļa, 29.pants 

 

Izvērtējums 

Izskatot (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx (adrese: _, Kolkas pag., Dundagas novads, LV-

3275) 2020.gada 25.jūnija iesniegumu (saņemts Dundagas novada pašvaldībā 2020.gada 

25.jūnijā ar Nr.DD-3-26.1/20/318; (turpmāk – iesniegums), ar lūgumu atcelt Dundagas novada 

domes 2010.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.26 “Detālplānojums Nr.06/05/04 

Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem “Bierandi”, kadastra Nr.8862-006-0002, 

Dubultvēji”, kadastra Nr.8862-006-0030, “Mežrukši”, kadastra Nr.8862-006-0001, “Spuņi”, 

kadastra Nr.8862-006-0031”, daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu “Mežrukši”, kadastra 

Nr.8862-006-0001. 

Detālplānojums tika izstrādāts saskaņā ar Kolkas pagasta padomes 2004.gada 8.marta lēmumu, 

protokola nr.3, 7§, 7.22.p., un pamatojoties uz ar šo lēmumu apstiprināto darba uzdevumu. 

Teritorija, kurai izstrādāts detālplānojums, atrodas Kolkas pagasta Vaides ciemā un aptver 

nekustamos īpašumus “Bierandi” – 0,55 ha platībā, “Dubultvēji” – 0,61 ha platībā, “Mežrukši” 

– 3,66 ha platībā un “Spuņi” – 0,61 ha platībā. Detālplānojuma īstenošana nekustamā īpašuma 

“Mežrukši”, kadastra Nr.8862-006-0001 daļā nav uzsākta, tālāka īstenošana atbilstoši 

detālplānojumam, nav paredzēta. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.147: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 “Par Dundagas novada domes 2010.gada 29.septembra 

saistošo noteikumu Nr.26 “Detālplānojums Nr.06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem 

īpašumiem “Bierandi”, kadastra Nr.8862 006 0002, Dubultvēji”, kadastra Nr.8862 006 0030, 

“Mežrukši”, kadastra Nr.8862 006 0001, “Spuņi”, kadastra Nr.8862 006 0031”, atcelšanu daļā, 

kas attiecas uz nekustamo īpašumu “Mežrukši”, kadastra Nr.8862 006 0001” (saistošie 

noteikumi uz vienas lapas).  

Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai saistošos noteikumus ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā TAPIS un publicēt Dundagas novada interneta vietnē 

www.dundaga.lv, informatīvā izdevumā “Dundadznieks” un oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”.  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

18. 

Par zemes nomas tiesību līguma slēgšanu Meža iela 6 

Ziņo A.Felts 

Pamats 

1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5., 6.1 panta 

pirmā daļa. 

1. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8., 17. punkts. 

http://www.dundaga.lv/
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2. Ievas Dambergas 16.06.2020. iesniegums. 
 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  
 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā Meža ielā 6, Dundagā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā atrodas zemes nekustamais īpašums „Meža iela 6” ar 

kadastra Nr.8850 020 0164, kurš sastāv no  0,1208 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0164 (turpmāk – zemes īpašums „Meža iela 6”) uz kura atrodas 

ēku nekustamais īpašums “Meža iela 6”, kadastra Nr.8850 520 0014, kas sastāv no ēkām ar 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0144 001, 8850 020 0144 002 un 8850 020 0144 003 (turpmāk 

– ēku īpašums “Meža ielā 6”). 

(Vārds, uzvārds), ēku īpašuma „Meža iela 6”, īpašnieks (Dundagas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījuma Nr.100000534580) ir iesniegusi 15.06.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 

16.06.2020. ar Nr.3-26.2/20/301), kurā lūdz iznomāt zemi zem ēkām Meža ielā 6, Dundagā. 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

5.pantu, publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai 

bezatlīdzības lietošanā. 

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350)  7. punktu, 

apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai 

lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350, 17. punktu, apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 

1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto 

minimālo maksu gadā 28 euro). 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta 1. 

daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, zemes nomas 

līgumu – uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

MK noteikumu Nr.350, 8. punkts nosaka, ka par apbūvēta zemesgabala nomu var slēgt 

nomas līgumu. Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai 

to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu 

nosaka citi normatīvie akti. 

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.148: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma “Meža iela 6”, kadastra Nr.8850 020 0164, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0164 iznomāšanai. 

2. Slēgt zemes nomas tiesību līgumu par nekustamā īpašuma “Meža iela 6”, kadastra Nr.8850 

020 0164, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0164 ar (Vārds, 

uzvārds) personas kods xxxxx uz 6 gadiem. 

 

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 nosūtāms: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
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19. 

Par zemes nekustamā īpašuma “Meža iela 6” atsavināšanas uzsākšanu 

Ziņo A.Felts 

Pamats 

1. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 1.panta 6. un 7.punkts, 4.panta ceturtās 

daļas 3.punkts, 37.panta pirmās daļas 4.punkts.  

2. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punkts. 

3. (Vārds, uzvārds) 29.06.2020. iesniegums. 
 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  
 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā saskaņā ar Dundagas pagasta 

zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000506750 ierakstu, Meža ielā 6, Dundagā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā atrodas zemes nekustamais īpašums „Meža iela 6” ar kadastra Nr. 

8850 020 0164, kurš sastāv no  0,1208 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 020 0164 (turpmāk – zemes īpašums „Meža iela 6”). 

Pašvaldība  ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx (turpmāk tekstā – persona) 

29.06.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 29.06.2020. ar Nr.DD-3-26.1/20/325) ar lūgumu 

izskatīt iespēju izpirkt zemi zem personai piederošā būvju nekustamā īpašuma ar kadastra 

Nr.8850 520 0014.  

Personas īpašumā, saskaņā ar Dundagas pagasta zemesgrāmatu nodalījuma 

Nr.100000534580 ierakstu, ir ēku nekustamais īpašums “Meža iela 6”, kadastra Nr.8850 520 

0014, kas sastāv no ēkām ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0144 001, 8850 020 0144 002 un 

8850 020 0144 003 (turpmāk – ēku īpašums “Meža ielā 6”), kas saistīts ar zemes īpašumu 

“Meža iela 6”.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – Atsavināšanas likums) 

4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu 

var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi 

vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka 

(būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei. 

Savukārt Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas 

personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā 

daļā minētā persona. Pārdošana par brīvu cenu, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 1.panta 

7.punktu, ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto 

cenu, savukārt, nosacītā cena, saskaņā ar tā paša likuma 1.panta 6.punktu, ir nekustamā 

īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

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

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.149: 

Uzsākt nekustamā īpašuma “Meža iela 6”, kadastra Nr.8850 020 0164, kas sastāv zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0164 atsavināšanas procesu. 

 

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 nosūtāms: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā  
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Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

20. 

Par nekustamā īpašuma “Priedaines iela 18” domājamo daļu precizēšanu 

Ziņo A.Felts, M.Burnevics, M.Blūma 
 

Pamats 

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 60.4 panta otrās daļas 6. un 8.punkti. 

2. 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 58.punkts. 

3. Valsts zemes dienesta 19.06.2020. vēstule Nr.9-01/925330-3/1. 

4. Valsts zemes dienesta 24.10.2019. Atzinums Nr.9-02-K/22 “Par iesakāmo domājamo 

daļu aprēķinu”. 
 

Mērķis 

Precizēt nekustamā īpašuma “Priedaines iela 18” kadastra Nr.8850 520 0019 domājamās 

daļas    
 

Izvērtējums 

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajā nodaļā (turpmāk – VZD) veicot dzīvokļa 

īpašumu reģistrāciju, izvērtējot Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētos datus un tās rīcībā esošos dokumentus, konstatēja, ka: 

1. nekustamais īpašums Priedaines iela 18, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā, kadastra Nr.8850 520 0019, kura sastāvā reģistrēta dzīvojamā māja, šķūnis un 

kūts (turpmāk – būvju īpašums “Priedaines iela 18”) daļēji sadalīts dzīvokļu īpašumos 

- ir reģistrēti 8 dzīvokļu īpašumi, savukārt Dundagas pagasta zemesgrāmatu nodaļā ir 

reģistrēti 4 dzīvokļu īpašumi; 

2. izvērtējot reģistrētos dzīvokļu īpašumus, konstatēts, ka tiem ir atšķirīgi domājamo daļu 

saucēji - daļai dzīvokļu īpašumu domājamo daļu saucējs ir 4026, bet daļai saucējs ir 

4030;  

3. pārbaudot domājamo daļu apjomus Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu 

tiešsaistē, konstatēts, ka Dundagas zemesgrāmatu nodaļa ir reģistrējusi domājamo daļu 

saucējus – 4026; 

4. nelabojot radušos situāciju, pie visu dzīvokļu reģistrācijas zemesgrāmatā, pamata 

būvju īpašums “Priedaines iela 18” netiek sadalīts pilnībā, un tas ir pretrunā ar 

Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” 58.punktu, kas nosaka, ka sadalot dzīvojamo māju dzīvokļa 

īpašumos, kopīpašuma domājamo daļu summa veido vienu veselu.  

VZD ir sagatavojusi 24.10.2019. atzinumu Nr.9-02-K/22 par iesakāmo domājamo daļu 

aprēķinu dzīvojamai mājai Priedaines iela 18, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 

norādot katra dzīvokļa īpašuma iesakāmo domājamo daļu apjomu: 

 

Dzīvoklis 

Dzīvokļa kadastra 

apzīmējums 

Dzīvokļa 

platība m2 

Kopīpašuma 

domājamās 

daļas 

Priedaines iela dz.1 88 500 200 013 005 001 47,70 477/4030 

Priedaines iela dz.2 88 500 200 013 005 002 52,40 524/4030 

Priedaines iela dz.3 88 500 200 013 005 003 53,50 535/4030 

Priedaines iela dz.4 88 500 200 013 005 004 47,90 479/4030 

Priedaines iela dz.5 88 500 200 013 005 005 47,60 476/4030 

Priedaines iela dz.6 88 500 200 013 005 006 52,50 525/4030 

Priedaines iela dz.7 88 500 200 013 005 007 53,50 535/4030 
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Priedaines iela dz.8 88 500 200 013 005 008 47,90 479/4030 

 

Pašvaldība ir saņēmusi VZD 19.06.2020. vēstuli Nr.9-01/925330-3/1 (reģistrēta 

pašvaldībā 19.06.2020. ar Nr.DD-3-31.2/20/640), kurā lūdz lemt par būvju īpašuma 

“Priedaines iela 18” domājamo daļu precizēšanu, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 60.4panta otrās daļas 6. un 8.punktiem, norādot uz iepriekšminētajām konstatētajām 

neprecizitātēm, kas radušās dzīvojamās mājas domājamo daļu noteikšanā privatizācijas 

procesā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.150: 

Apstiprināt dzīvojamās mājas Priedaines iela 18, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā, kadastra apzīmējums 8850 020 0013 005 sadalīšanu sekojošās domājamās daļās:  

 

Dzīvoklis kadastra apzīmējums 

Dzīvokļa 

platība m2 

Kopīpašuma 

domājamās 

daļas 

Priedaines iela dz.1 88 500 200 013 005 001 47,70 477/4030 

Priedaines iela dz.2 88 500 200 013 005 002 52,40 524/4030 

Priedaines iela dz.3 88 500 200 013 005 003 53,50 535/4030 

Priedaines iela dz.4 88 500 200 013 005 004 47,90 479/4030 

Priedaines iela dz.5 88 500 200 013 005 005 47,60 476/4030 

Priedaines iela dz.6 88 500 200 013 005 006 52,50 525/4030 

Priedaines iela dz.7 88 500 200 013 005 007 53,50 535/4030 

Priedaines iela dz.8 88 500 200 013 005 008 47,90 479/4030 

 

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 nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, Kurzemes rajona 

tiesai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai, Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

21. 

Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo A.Felts, A.Grīvāne 

21.1. Pamats 

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

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

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2020.gada 08.jūnijā saņemts rakstisks iesniegums (pašvaldības 

reģ. Nr.DD-3-26.2/20/279) no (Vārds, uzvārds) (turpmāk – Iesniedzējs), kurš, kā privatizētā 

dzīvokļa Andreja Upīša ielā 11, dz.1 (adrese: Andreja Upīša ielā 11, dz.1, Dundaga, Dundagas 

pagasts, Dundagas novads) īpašnieks lūdzis izdeklarēt no viņa īpašuma (Vārds, uzvārds). 

Persona jau kopš 1996.gada dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs, Floridas štatā un Latvijā 

atgriezties netaisās. Tā kā (Vārds, uzvārds) jau ilgstoši deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, viņai 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1025664
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vairs nav arī likumiskas tiesības būt deklarētai minētajā privatizētajā dzīvoklī. Pamatojoties 

uz iepriekš minēto Iesniedzējs lūdzis pašvaldībai anulēt personai deklarētās dzīvesvietas adresi. 

 

 2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā noteikto, iesniegumu ar 

lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu ir tiesības iesniegt jebkurai ieinteresētai 

personai. Savukārt, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmā daļa nosaka, ka „iestādei 

ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto 

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

deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses”. 

 

3. Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmā daļa nosaka ka, „pēc administratīvās lietas 

ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, 

lai pieņemtu attiecīgo lēmumu. [...]”. Savukārt, šī panta otrā daļa nosaka, ka „iegūstot 

informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no 

administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, [...]. Ja iestādei nepieciešamā 

informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde 

to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem”.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto, tika iegūta informāciju no:  

3.1. Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas par nekustamo īpašumu Andreja Upīša ielā 

11-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Zemesgrāmatu apliecības ieraksts 

apstiprina, ka ar 2000.gada 26.maija lēmumu, žurnāla Nr.1234, (nodalījums Nr. 915 1, kadastra 

numurs: 8850 900 0012) minētā nekustamā īpašuma īpašumtiesības uz dāvinājuma līguma 

pamata ierakstītas zemesgrāmatā uz Iesniedzēja vārda; 

3.2. Iedzīvotāju reģistra datiem par personu un konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) dzīvesvieta 

Dundagas novada, Dundagas pagasta Dundagā, Andreja Upīša ielā 11-1 deklarēta 2015.gada 

01.oktobrī. Kā tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē norādīta radniecība 

ar (Vārds, uzvārds). Šo faktu apstiprina arī 2015.gada 01.oktobrī (Vārds, uzvārds) pašvaldībā 

iesniegtā dzīvesvietas deklarācija; 

3.3. Iesniedzēja, kurš telefoniski papildus paskaidroja, ka viņa īpašumā esošajā dzīvoklī 

neviens nedzīvo, taču tas tiek apsaimniekots, kā arī tiek veikti visi nepieciešamie ikmēneša 

komunālie maksājumi. Pakalpojuma sniedzēja maksājumi tiek aprēķināti, pamatojoties uz 

mājsaimniecībā deklarēto personu skaita, šajā gadījumā par 2 personām, kuras faktiski tajā 

nedzīvo un nav arī ieinteresētas līdzdarboties.    

 

4. Lai izvērtētu Iesniedzēja iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats anulēt 

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

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

būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai 

trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”, 

Pamatojoties uz iepriekšminēto:  

4.1. 2020.gada 17.jūnijā pa pastu ierakstītā sūtījumā (Vārds, uzvārds) uz deklarētās 

dzīvesvietas adresi tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules 

saņemšanas brīža elektroniski sazināties ar pašvaldību paskaidrojuma sniegšanai par 

Iesniedzēja iesniegumā minētajiem faktiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu 

tiesisko pamatu būt deklarētai norādītajā adresē (īres vai nomas līgums, radniecības dokumenti 

u.c.). Vēstulē papildus tika norādīts, ka saskaņā ar: 

1) Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pantu un Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra 

noteikumiem Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība” Latvijas 

pilsonim […], ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu […] 

dzīvesvietas adresi ārvalstīs triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs; 

2) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta piekto daļu, ja personas dzīvesvieta ir 

ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis 

ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā. 

https://likumi.lv/doc.php?id=49641
https://likumi.lv/ta/id/226537-iedzivotaju-registra-ieklauto-zinu-aktualizesanas-kartiba
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Personai vēstulē tika izskaidrota dzīvesvietas adreses ārvalstī paziņošanas 

kārtība, kā arī tika brīdināta par administratīvā procesa uzsākšanu, saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 64.panta pirmo daļu, ja noteiktajā laikā pašvaldībai ziņas netiks sniegtas; 

4.2. lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta izdošanu, administratīvā procesa dalībnieka 

uzklausīšana un viedokļa noskaidrošana ir būtiska. Ņemot to vērā, pašvaldības sekretāre 

noskaidroja telefona numuru un telefoniski sazinājās ar ārvalstīs (ASV Floridas štatā) 

dzīvojošo (Vārds, uzvārds). Persona paskaidroja, ka ir informēta par izdeklarēšanas procesu, 

tam neiebilst, taču līdz šim adreses maiņu nebija veikusi, jo domājusi, ka līdz ar to zaudēs LR 

pilsonību. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, personai tika izskaidroti visi 

neskaidrie jautājumi saistīti ar dzīvesvietas maiņu un adreses norādīšanu ārvalstīs; 

4.3. turpmākai un ērtākai saziņai (Vārds, uzvārds) pašvaldības sekretārei paziņoja meitas 

(Vārds, uzvārds) e-pasta adresi. 2020.gada 19.jūnijā uz norādīto e-pasta adresi tika nosūtīta 

pašvaldības 2020.gada 17.jūnija sagatavotā un pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi 

nosūtītā uzaicinājuma vēstule Nr. DD-3-23.1/20/416. 

 

5. Pamatojoties uz Iesniedzēja iesniegumā norādīto un papildus noskaidroto, kā arī ņemot vērā 

vēstules izsūtīšanas un ziņu sniegšanas termiņus, tika konstatēts, ka: 

1) no 2020.gada 20.jūnija līdz šim brīdim nekāda saziņa ne ar (Vārds, uzvārds), ne  (Vārds, 

uzvārds) vairs nav notikusi, no kā secināms, ka (Vārds, uzvārds) ar pašvaldību nesadarbojas; 

2) (Vārds, uzvārds) pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, taču savu ārvalstu adresi likumdošanas noteiktajā 

kārtībā nav paziņojusi, līdz ar to nav sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pirmajā pantā 

noteiktais likuma mērķis – […], lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās 

ar valsti un pašvaldību, kā arī nav ievērojusi Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta 

piektajā daļā noteikto, ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums 

ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā 

noteiktajā kārtībā (Iedzīvotāju reģistrā ziņu aktualizācija nav notikusi); 

3) ar Iesniedzēju nav noslēgta nekāda savstarpējā vienošanās; 

4) starp pusēm nav civiltiesiska strīda. 

Ņemot vērā visus konstatētos lietas apstākļus, tiek secināts, ka personai ir zudušas 

tiesības uz deklarēto dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds 

paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās 

daļas 2)punktā: „ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”. 
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas otro 

punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro  punktu, 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.151: 

Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx., deklarēto dzīvesvietas adresi 

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Andreja Upīša iela 11-1, LV-3270.  

 

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

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

8.panta trešajai daļai, administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms 

par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

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

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

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

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

 

Lēmums nosūtāms: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds) 

Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei 
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21.2. Pamats 

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

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

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 
 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2020.gada 08.jūnijā saņemts rakstisks iesniegums (pašvaldības 

reģ. Nr.DD-3-26.2/20/279) no (Vārds, uzvārds) (turpmāk – Iesniedzējs), kurš, kā privatizētā 

dzīvokļa Andreja Upīša ielā 11, dz.1 (adrese: Andreja Upīša ielā 11, dz.1, Dundaga, Dundagas 

pagasts, Dundagas novads) īpašnieks lūdzis izdeklarēt no viņa īpašuma (Vārds, uzvārds). 

Persona jau kopš 1996.gada dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs, Floridas štatā un Latvijā 

atgriezties netaisās. Tā kā (Vārds, uzvārds) jau ilgstoši deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, viņai 

vairs nav arī likumiskas tiesības būt deklarētai minētajā privatizētajā dzīvoklī. Pamatojoties uz 

iepriekš minēto Iesniedzējs lūdzis pašvaldībai anulēt personai deklarētās dzīvesvietas adresi. 

 

 2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā noteikto, iesniegumu ar 

lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu ir tiesības iesniegt jebkurai ieinteresētai 

personai. Savukārt, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmā daļa nosaka, ka „iestādei 

ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto 

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

deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses”. 

 

3. Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmā daļa nosaka ka, „pēc administratīvās lietas 

ierosināšanas iestāde iegūst informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, 

lai pieņemtu attiecīgo lēmumu. [...]”. Savukārt, šī panta otrā daļa nosaka, ka „iegūstot 

informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no 

administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, [...]. Ja iestādei nepieciešamā 

informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde 

to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem”.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto, tika iegūta informāciju no:  

3.1. Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas par nekustamo īpašumu Andreja Upīša ielā 

11-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Zemesgrāmatu apliecības ieraksts 

apstiprina, ka ar 2000.gada 26.maija lēmumu, žurnāla Nr.1234, (nodalījums Nr. 915 1, kadastra 

numurs: 8850 900 0012) minētā nekustamā īpašuma īpašumtiesības uz dāvinājuma līguma 

pamata ierakstītas zemesgrāmatā uz Iesniedzēja vārda; 

3.2. Iedzīvotāju reģistra datiem par personu un konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) dzīvesvieta 

Dundagas novada, Dundagas pagasta Dundagā, Andreja Upīša ielā 11-1 deklarēta 1995.gada 

29.augustā. Pašvaldības arhīvā nav saglabāti personu pierakstīšanās/izrakstīšanās dokumenti 

par 1995.gadu, jo šie dokumenti, saskaņā ar lietu glabāšanas termiņiem par 1995.gadu ir jau 

iznīcināti (īslaicīgi glabājamas lietas), līdz ar to nav iespējams iegūt apstiprinājumu faktam par 

dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskā pamata iegūšanu; 

3.3. Iesniedzēja, kurš telefoniski papildus paskaidroja, ka viņa īpašumā esošajā dzīvoklī 

neviens nedzīvo, taču tas tiek apsaimniekots, kā arī tiek veikti visi nepieciešamie ikmēneša 

komunālie maksājumi. Pakalpojuma sniedzēja maksājumi tiek aprēķināti, pamatojoties uz 

mājsaimniecībā deklarēto personu skaita, šajā gadījumā par 2 personām ((Vārds, uzvārds) un 

viņas meita (Vārds, uzvārds)), kuras faktiski tajā nedzīvo un nav arī ieinteresētas līdzdarboties.    

 

4. Lai izvērtētu Iesniedzēja iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats anulēt 

ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
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62.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš 

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

vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”, 

Pamatojoties uz iepriekšminēto:  

4.1. 2020.gada 17.jūnijā pa pastu ierakstītā sūtījumā (Vārds, uzvārds) uz deklarētās 

dzīvesvietas adresi tika nosūtīta uzaicinājuma vēstule ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules 

saņemšanas brīža elektroniski sazināties ar pašvaldību paskaidrojuma sniegšanai par 

Iesniedzēja iesniegumā minētajiem faktiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu 

tiesisko pamatu būt deklarētai norādītajā adresē (īres vai nomas līgums, radniecības dokumenti 

u.c.). Vēstulē papildus tika norādīts, ka saskaņā ar: 

1) Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pantu un Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra 

noteikumiem Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība” Latvijas 

pilsonim […], ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu […] 

dzīvesvietas adresi ārvalstīs triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs; 

2) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta piekto daļu, ja personas dzīvesvieta ir 

ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis 

ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā. 

Personai vēstulē tika izskaidrota dzīvesvietas adreses ārvalstī paziņošanas kārtība, kā 

arī tika brīdināta par administratīvā procesa uzsākšanu, saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 64.panta pirmo daļu, ja noteiktajā laikā pašvaldībai ziņas netiks sniegtas; 

4.2. lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta izdošanu, administratīvā procesa dalībnieka 

uzklausīšana un viedokļa noskaidrošana ir būtiska. Ņemot to vērā, pašvaldības sekretāre pie 

Iesniedzēja noskaidroja telefona numuru un telefoniski sazinājās ar ārvalstīs (ASV Floridas 

štatā) dzīvojošo (Vārds, uzvārds) māti (Vārds, uzvārds). Persona paskaidroja, ka ir informēta 

par viņas un meitas Kristas izdeklarēšanas procesu, tādēļ lūdza pašvaldības sekretārei 

turpmākai un ērtākai saziņai sakontaktēties ar meitu (Vārds, uzvārds) pa e-pastu: 

(mazirbe76@gmail.com); 

4.3. tā kā svarīgi bija noskaidrot arī (Vārds, uzvārds) viedokli izdeklarēšanas jautājumā, 

2020.gada 19.jūnijā uz norādīto e-pasta adresi tika nosūtīta pašvaldības 2020.gada 17.jūnija 

sagatavotā un pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi (Vārds, uzvārds) nosūtītā uzaicinājuma 

vēstule Nr. DD-3-23.1/20/416. E-pasta vēstulē personai tika izskaidroti visi jautājumi saistīti ar 

dzīvesvietas maiņu un adreses norādīšanu ārvalstīs. Tika ierosināts sadarboties un palīdzēt 

nokārtot visus ar ārvalstu adreses norādīšanu saistītos jautājumus, lai pozitīva rezultāta 

gadījumā iesākto administratīvā procesu varētu izbeigt. 

  

5. Pamatojoties uz Iesniedzēja iesniegumā norādīto un papildus noskaidroto, kā arī ņemot vērā 

vēstules izsūtīšanas un ziņu sniegšanas termiņus, tika konstatēts, ka: 

1) no 2020.gada 20.jūnija līdz šim brīdim nekāda saziņa ar (Vārds, uzvārds) nenotika, jo 

persona uz pašvaldības izsūtīto e-pastu neatbildēja, no kā secināms, ka (Vārds, uzvārds) ar 

pašvaldību sadarboties nevēlas; 

2) (Vārds, uzvārds) pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, taču savu ārvalstu adresi likumdošanas noteiktajā 

kārtībā nav paziņojusi, līdz ar to nav sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pirmajā pantā 

noteiktais likuma mērķis – […], lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās 

ar valsti un pašvaldību, kā arī nav ievērojusi Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta 

piektajā daļā noteikto, ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums 

ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā 

noteiktajā kārtībā (Iedzīvotāju reģistrā ziņu aktualizācija nav notikusi); 

3) pēc mātes (Vārds, uzvārds) telefoniski sniegtās informācijas, meitai (Vārds, uzvārds) ir 

dubultpilsonība (LR un ASV) 

4) ar Iesniedzēju nav noslēgta nekāda savstarpējā vienošanās; 

5) starp pusēm nav civiltiesiska strīda. 

Ņemot vērā visus konstatētos lietas apstākļus, tiek secināts, ka personai ir zudušas 

tiesības uz deklarēto dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds 

paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās 

https://likumi.lv/doc.php?id=49641
https://likumi.lv/ta/id/226537-iedzivotaju-registra-ieklauto-zinu-aktualizesanas-kartiba
mailto:mazirbe76@gmail.com
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daļas 2)punktā: „ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  

personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas otro 

punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro  punktu, 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.152: 

Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, deklarēto dzīvesvietas adresi 

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Andreja Upīša iela 11-1, LV-3270.  

 

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

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

8.panta trešajai daļai, administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms 

par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

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

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

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

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

 

Lēmuma projekta sagatavotājs: sekretāre-lietvede Dace Kurpniece 

Lēmums nosūtāms: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds) 

Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei 

 

22. 

Par īres tiesību līguma pārslēgšanu 

Ziņo A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otrā daļa un 14.panta ceturtā daļa.  

2. Dundagas novada pašvaldības 30.11.2012. AKTS par nekustamā īpašuma “Jūras 

pērles”, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā nodošanu Dundagas novada 

pašvaldības īpašumā. 

3. 27.04.2010. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra īres līgums 

Nr.I/2010-17. 

4. 20.02.2013. Dundagas novada pašvaldības pāratjaunojuma īres līgums Nr.6.  

5. (Vārds, uzvārds) 29.11.2019. iesniegums. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  
 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā, adresē “Jūras pērles”, 

Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, ir nekustamais īpašums „Jūras pērles”, kadastra 

Nr. 8562 007 0187, kura sastāvā ir dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0187 001 

ar telpu grupu, kadastra apzīmējums 8862 007 0187 001 003 (59,2m2) (turpmāk – dzīvoklis 

“Jūras pērles - 3”). 

Saskaņā ar pašvaldības 30.11.2012. AKTU par nekustama īpašuma “Jūras pērles”, Kolkā, 

Kolkas pagastā, Dundagas novadā nodošanu Dundagas novada pašvaldības īpašumā, 1.3. 

apakšpunktu, ir pieņemts 27.04.2010. īres līgums Nr.I/2010-17 (turpmāk – “Jūras pērles - 3” 

īres līgums), par dzīvokļa “Jūras pērles - 3” izmantošanu ar  (Vārds, uzvārds)  (turpmāk – 

īrnieks). 
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Pašvaldība 20.02.2013. ir noslēgusi pāratjaunojuma īres līgumu Nr.6, paturot 

spēkā visus “Jūras pērles - 3” īres līguma noteikumus.  

(Vārds, uzvārds)  (turpmāk – īrnieka ģimenes loceklis) iesniedzis 29.11.2019. iesniegumu 

(reģistrēts pašvaldībā 05.12.2019. ar Nr.DD-3-26.2/19/906), kurā lūdz sagatavot parakstīšanai 

īres līgumu par dzīvokli “Jūras pērles - 3”, sakarā ar īrnieka, kas bija īrnieka ģimenes locekļa 

tēvs, nāves faktu, papildus minot, ka iepriekšējais  īres līgums slēgts 27.04.2010. ar Valsts 

aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru. 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” (turpmāk - likums) 14.panta ceturto daļu 

īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes 

locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka 

vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.  

Saskaņā ar “Jūras pērles -3 ” īres līguma 9.1.apakšpunktu, īrnieka ģimenes loceklis ir 

ierakstīts kā dzīvokļa “Jūras pērles 3” telpu lietotājs, un saskaņā, vienotās pašvaldību sistēmas 

Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas datiem, deklarēts iepriekš minētajā dzīvoklī 

no 2010 gada. 

Likuma 5.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu 

uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata slēdz valdītājs. 

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.153: 

Slēgt īres tiesību līgumu ar (Vārds, uzvārds)  (personas kods xxxxx) par dzīvojamām telpām, 

kas atrodas adresē “Jūras pērles” - 3, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, nekustamā 

īpašuma „Jūras pērles”, kadastra Nr.8862 007 0187, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

8862 007 0187 001, telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0187 001 003 (59,2m2), 

iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus. 

 

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) personīgi Kolkas pagasta pārvaldē. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

23. 

Par grozījumiem Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un  

mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā 

Ziņo A.Felts 

 

1. Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumi Nr. 382 “Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtība”;  

2. Dundagas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijas nolikums 25.08.2010; 

3. Dundagas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

finansējuma sadales komisijas locekļa iesniegums. 

Mērķis: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas 

un finansējuma sadales komisijas sastāvā. 

Izvērtējums: 

2020. gada 02. jūlijā saņemts iesniegums no Vizmas Lagzdiņas par atbrīvošanu no 

Dundagas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma 

sadales komisijas, turpmāk – Komisija, locekļa darba pienākumiem. Pamatojoties uz 

iesniegumu, no komisijas sastāva jāizslēdz Vizma Lagzdiņa.  
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Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Komisija darbību, Komisijas sastāvā iekļaujamas 

personas, kas atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses, kā to nosaka 

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

finansēšanas kārtība”. 

Komisijas nolikums, turpmāk – Nolikums, nosaka, ka:  

“Komisijā iekļauj izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un 

organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses. 

Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu saistītas personas.” 

Dundagas Kultūras pils lietvede Ilze Kriķīte un Dundagas novada pašvaldības izglītības 

speciālists Dinārs Neifelds ir piekrituši darboties Komisijā. Abas minētās personas atbilst 

Nolikumā minētajiem nosacījumiem, lai varētu veikt pienākumus Komisijā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.154: 

Ar 23.07.2020. izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā: 

1) atbrīvot no darba komisijā Vizmu Lagzdiņu; 

2) apstiprināt komisijas sastāvā Ilzi Kriķīti, Dundagas Kultūras pils lietvedi un Dināru 

Neifeldu, pašvaldības izglītības speciālistu. 

Lēmuma nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

24. 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Ziņo A.Felts, A.Grīvāne 
 

24.1. Pamats 

1. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 6.panta 1.daļa, 7.panta 1.daļa. 

2. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.punkts. 

3. Dundagas novada pašvaldības sociālā dienesta 29.06.2020. Izziņa Nr.2-9/54. 

4. (Vārds, uzvārds) 01.07.2020. iesniegums. 

5. Invaliditātes apliecība Nr.1454469. 
 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

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

personas kods xxxxx (turpmāk – persona) 01.07.2020. iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 

02.07.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/334, kurā persona lūdz piešķirt dzīvojamo platību, norādot, ka 

ir invalīds un persona ar trūcīgas personas statusu, ka šobrīd dzīvo īrētā dzīvoklī un nepietiek 

līdzekļu tā rēķinu apmaksai, jo grupas pensija ir 80 EUR/mēnesī. 

 Saskaņā ar pašvaldības sociālā dienesta 29.06.2020. Izziņu Nr.2-9/54, personai ir trūcīgas 

ģimenes (personas) statuss uz laiku līdz 31.12.2020. 

 Saskaņā ar Invaliditātes apliecību Nr.1454469, persona ir trešās (3) grupas invalīds 

(derīguma termiņš no 31.10.2019. līdz 05.11.2021.). 

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

risināšanā” (turpmāk – noteikumi Nr.4) 5. punkts nosaka, ka papildus likumā “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajām personu kategorijām, ar pašvaldībai piederošas vai 

nomātas dzīvojamās telpas īres tiesībām vispārējā kārtībā nodrošināmas: 5.1.apakšpunkts - 

personas virs darbaspējas vecuma; 5.2.apakšpunkts - personas, kurām noteikta I vai II 

https://dvs-dundaga.namejs.lv/Documents/Update/1018433
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invaliditātes grupa; 5.3.apakšpunkts - maznodrošinātas personas, ar kurām kopā 

dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, 

maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir 

invalīds; 5.4.apakšpunkts - personas, kurām palīdzības nesniegšanas gadījumā pastāv būtisks 

veselības vai dzīvības apdraudējums un to konstatējusi un atzinumu par to iesniegusi 

kompetenta un neatkarīga institūcija.” 

 Izskatot personas iesniegumu un pielikumā iesniegtos dokumentus, nevar nepārprotami 

secināt, ka personas ir tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.    

 Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” (turpmāk – likums) 7.panta 1.daļa 

nosaka, ka persona, kura atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību, tiek reģistrēta pašvaldības 

dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā. 

 Likuma 6.pants nosaka kārtību, kādā persona atzīstama par tiesīgu saņemt palīdzību 

pašvaldībā, un tā 1.daļa precizē, ka persona, kura vēlas saņemt palīdzību, iesniedz attiecīgajai 

pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības 

veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību, savukārt 3.daļa 

nosaka. ka personas iesniegumu palīdzības saņemšanai izskata un lēmumu par personas 

atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu personas iesniegumā norādītā veida 

palīdzības saņemšanai vai par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību pieņem 

pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija. Par lēmuma pieņemšanu pašvaldība iesniedzējam 

uz tā norādīto adresi nosūta rakstveida paziņojumu. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.155: 

Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 

telpas izīrēšanas reģistrs” Andri Vīksnu personas kods xxxxx. 

 

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: (Vārds, uzvārds) uz iesniegumā norādīto e-pastu  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

24.2.Pamats 

1. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 1. pants, 6.panta 3.daļa, 21.1 

panta 2.daļa, 7.panta 1.daļa. 

2. Dundagas novada pašvaldības 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā 

pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 

2.10. apakšpunkts, 4.punkts. 

3. Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” 30.03.2020. Darba līgumu Nr.3.1/42. 

4. (Vārds, uzvārds) 11.06.2020. iesniegums. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

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

personas kods xxxxx (turpmāk – persona) 11.06.2020. iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 

11.06.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/290, kurā persona lūdz piešķirt dzīvojamo platību, norādot, ka 

ir deklarēta “Nevejas skola” dz.10, Nevejā, Dundagas pagastā, bet šajā adresē telpas nav 

piemērota dzīvošanai. Persona strādā Valsts sociālās aprūpes centrā “Kurzeme”, Dundagas 

filiālē (iesniegta darba līguma kopija). 
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 Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 

1.pantā noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga izīrēt dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam, 

savukārt 21.1 panta 2. daļa nosaka, ka pašvaldība, izvērtējot pašvaldības attīstības programmā 

ietvertās nozares (rīcības virzieni, jomas u.c.) un ar valsts vai pašvaldības funkciju 

nodrošināšanu saistītos pārvaldes uzdevumus, ar saistošajiem noteikumiem nosaka, kurās 

darbības nozarēs vai kādu pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešami speciālisti.  

 Pašvaldības 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā pašvaldība sniedz 

palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” (turpmāk - noteikumi Nr.10) 

2.10.apakšpunkts nosaka, ka palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt personas, 

kuras nodarbinātas veselības aprūpes pakalpojumu nozarē. 

 Saskaņā ar Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” 30.03.2020. Darba līgumu Nr.3.1/42, 

persona ir darba tiesiskajās attiecībās uz nenoteiktu laiku Dundagas filiālē. 

 Likuma 7.panta 1.daļa nosaka, ka persona, kura atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību, tiek 

reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā. 

 Likuma 6.panta 3.daļa nosaka kārtību, kādā persona atzīstama par tiesīgu saņemt palīdzību 

pašvaldībā un, ka personas iesniegumu palīdzības saņemšanai izskata un lēmumu par personas 

atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu personas iesniegumā norādītā veida 

palīdzības saņemšanai vai par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību pieņem 

pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija. Par lēmuma pieņemšanu pašvaldība iesniedzējam 

uz tā norādīto adresi nosūta rakstveida paziņojumu. 

  Noteikumu Nr.10, 4.punkts nosaka, lēmumu par palīdzību speciālista nodrošināšanai ar 

dzīvojamo telpu pieņem Dundagas novada pašvaldības dome. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.156: 

Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo 

telpu” (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx. 

 

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

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

 

Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) uz iesniegumā norādīto e-pastu  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

25.  

Par zemes nomas tiesībām 

Ziņo A.Felts, M.Blūma 

Pamats 

 

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

61. panta 11 daļa.  

2. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

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

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

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 4.punkts. 

4. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

 

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 pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā ir nekustamais īpašums 

“Laukdārzi” ar 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. 

Pamatojoties uz 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 (Vārds, uzvārds) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 14.07.2020. ar 

Nr.DD-3-26.1/20/342), kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņam “Laukdarzos”. 

Saskaņā ar 19.06.2018. 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” 61. panta 11 daļu, ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas 

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

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

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

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

kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.  

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

iznomāšanu pieņem iznomātājs. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.157: 

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

apzīmējumu 8850 025 0035 (platība 16,77 ha), zemes daļu aptuveni 0,08 ha platībā (pielikums) 

nodot nomai un slēgt zemes nomas līgumu ar (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 31.07.2026. 

 

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: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

26. 

Lēmuma saskaņošana par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores 

pienākumu izpildītāju 

Ziņo A.Felts, A.Grīvāne, M.Burnevics, A.Korulis, A.Kojro, A.Pinkens 

 

Pamats 

Dundagas novada domes 2017. gada 24. novembra lēmums Nr. 251 “Par aizvietošanas kārtību 

atsevišķos gadījumos” 

 

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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Mērķis 

 

Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Alda Felta 01.07.2020. rīkojuma Nr. DD-

4-2.1/20/22 saskaņošana 

 

Izvērtējums 

 

1. Dundagas novada pašvaldības dome ar 2017. gada 24. novembra lēmuma Nr. 251 “Par 

aizvietošanas kārtību atsevišķos gadījumos” 2.punktu ir pilnvarojusi Dundagas novada 

pašvaldības domes priekšsēdētāju uz noteiktu laiku (ne ilgāku par 3 mēnešiem) iecelt 

pašvaldības izpilddirektora aizvietotāju (pienākumu izpildītāju). Lēmums par 

pašvaldības izpilddirektora aizvietotāja (pienākumu izpildītāja) iecelšanu pēc tā 

pieņemšanas un līgums par šo pienākumu pildīšanas pēc tā noslēgšanas nododami 

saskaņošanai tuvākajā domes kārtējā sēdē.  

2. Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aldis Felts ar 01.07.2020. 

rīkojumu Nr. DD-4-2.1/20/22 “Par papildu darba veikšanu uz laiku” norīkoja 

Saimnieciskā dienesta vadītāju Andri Kojro pašvaldības izpilddirektores Janitas Vandas 

Valteres darba nespējas laikā no 01.07.2020. veikt pašvaldības izpilddirektora darba 

pienākumus. Par papildu darba pienākumu veikšanu piemaksāt Andrim Kojro 30% 

apmērā no Saimnieciskā dienesta vadītāja algas, proporcionāli nostrādātajam laikam. 

3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa 

nosaka, ka “2) Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, 

ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, un sestajā daļā noteiktos 

speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar ne vairāk kā diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem valsts 

amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskās personas institūcijās. Par šajā daļā 

minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista 

un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada 

interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 

nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai”, savukārt 3.daļa nosaka, ka 

“3) Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 

tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata 

pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā likumā vai 

citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 

ierobežojumi”. 

4. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtā 

daļa nosaka, ka “[..] pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks, publiskas personas 

iestādes vadītājs un viņa vietnieks, papildus šā likuma 6.panta ceturtajā daļā 

noteiktajam var savienot amatpersonas amatu tikai ar: [..] 2) šādiem amatiem, ja tas 

nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās [..] koleģiālās institūcijas rakstveida 

atļauja, kura attiecīgo personu [..] apstiprinājusi amatā: b) citu amatu publiskas 

personas institūcijā [..]”.   

5. Iepazīstoties ar faktiskajiem apstākļiem, secināms, ka Andris Kojro ieņem divus algotus 

amatus vai citādi atlīdzināmus amatus, tas ir, Dundagas novada pašvaldības 

Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu un Dundagas novada pašvaldības Iepirkuma 

komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu. 

6. Tā kā Andris Kojro ieņem divus algotus, tad atbilstoši Likuma “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.panta pirmajai daļai, kas nosaka, ka “1) 

Personai, kas pēc stāšanās valsts amatpersonas amatā vienlaikus ieņem amatu, kura 

savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, septiņu dienu laikā ir 

pienākums rakstveidā paziņot augstākai valsts amatpersonai vai koleģiālajai 

institūcijai par to, ka tā ieņem vienu vai vairākus amatus, kuru savienošana ar valsts 

amatpersonas amatu ir aizliegta”. 
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Sagatavotais lēmuma projekts: 

Pirmais variants: 

Saskaņot Dundagas novada domes priekšsēdētāja Alda Felta 01.07.2020. rīkojumu Nr. DD-4-

2.1/20/22 “Par papildu darba veikšanu uz laiku” un apstiprināt, ka ar 01.07.2020. 

izpilddirektora pienākumu izpildītājs ir Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta 

vadītājs Andris Kojro. 

Otrs variants: 

Saskaņot Dundagas novada domes priekšsēdētāja Alda Felta 01.07.2020. rīkojumu Nr. DD-4-

2.1/20/22 “Par papildu darba veikšanu uz laiku” un apstiprināt, ka ar 01.07.2020. 

izpilddirektora pienākumu izpildītājs ir Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta 

vadītājs Andris Kojro, nosakot, ka Andris Kojro tiek atbrīvots no Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja vietnieka amata ar ___07.2020. 

 

Diskusiju rezultātā deputāti vienojas par pirmā lēmuma projekta varianta apstiprināšanu, 

papildinot lemjošo daļu ar lēmuma otro punktu par atļauju izpilddirektores p.i. A.Kojro 

apvienot amatus – Saimnieciskā dienesta vadītājs un Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

T.Kaudze (elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.158: 

1. Saskaņot Dundagas novada domes priekšsēdētāja Alda Felta 01.07.2020. rīkojumu Nr. DD-

4-2.1/20/22 “Par papildu darba veikšanu uz laiku” un apstiprināt, ka ar 01.07.2020. 

izpilddirektora pienākumu izpildītājs ir Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta 

vadītājs Andris Kojro. 

2. Atļaut Andrim Kojro (personas kods:xxxxx) savienot Dundagas novada pašvaldības 

izpilddirektores pienākuma izpildītāja amatu ar Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā 

dienesta vadītāja un Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 

vietnieka amatu. 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, izpilddirektores p.i., grāmatvedībai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, izpilddirektores p.i. Andrim Kojro 

 

27. 

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu 

 domes priekšsēdētājam Aldim Feltam 

Ziņo J.Mauriņš 

Pamats 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 

pirmā daļa 

Mērķis 

Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana domes priekšsēdētājam 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā 2020.gada 23.jūlijā saņemts domes priekšsēdētāja Alda 

Felta iesniegums (reģ.Nr.DD-3-26.2/20/360), kurā lūgts piešķirt apmaksātu kārtējo 

atvaļinājumu no 2020.gada 27.jūlija līdz 2020.gada 3.augustam. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 41.panta pirmo daļu algotai amatpersonai piešķir apmaksātu atvaļinājumu. Šā 

atvaļinājuma piešķiršanai piemēro Darba likuma normas. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, T.Kaudze 

(elektroniski), A.Grīvāne), pret-nav, atturas – 1(A.Felts) 
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.159: 

Piešķirt Dundagas novada domes priekšsēdētājam Aldim Feltam 1 kalendārās nedēļas un 

vienas darba dienas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (no 2020.gada 27.jūlija līdz 

2020.gada 3.augustam) par laika periodu no 2019.gada 02.jūlija līdz 2020.gada 01.jūlijam. 

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Dundagas 

novada domes  priekšsēdētājam Aldim Feltam 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

  
 

 

Sēde slēgta plkst. 11.10 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 24 .07.2020. 

 

 

Protokolēja        D.Kurpniece 

Protokols parakstīts 24.07.2020. 
 

 

 


