
 
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 27.augustā                                                                                             Nr.11. 
 
Sēde sasaukta plkst. 10.00 
Sēde atklāta plkst. 10.00 
 
Sēdē piedalās 8 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Madars Burnevics, 
Andra Grīvāne, Regīna Rūmniece, Gunārs Kristiņš, Vilnis Skuja 
Nepiedalās: Tamāra Kaudze - darba dēļ, 
Administrācijas darbinieki: Ainārs Korulis, Andris Kojro, Maruta Blūma, Inga Ralle, Ruta 
Emerberga, Linda Pavlovska-Dišlere, Maruta Blūma, Ilze Pirvite, SIA “Kolkas ūdens” valdes 
loceklis Ivo Bordjugs 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 
Papildus izsludinātajai darba kārtībai, domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut izskatīšanai 
papildu lēmumu projektus: 

1. Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja amata 
2. Par papildu darbiem Zītaru ēkā 
3. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Iekļaut darba kārtībā jautājumus:  

29. Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja amata 
30. Par papildu darbiem Zītaru ēkā 
31. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektores p.i. ziņojums. 
2. Par nekustamā īpašuma „Ādas bāze”, kadastra Nr. 8850 015 0162 atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 
3. Par zemes nomas tiesībām 
4. Par dalību projektu konkursā 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ar projektu 

“Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dundagā” 
5. Par Brīvības ielas Dundagā trotuāra atjaunošanu 
6. Par granulu apkures ierīkošanu Saules ielā 8 Dundagā 
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7. Par pārvietojamās tualetes iegādi 
8. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Dundagas novada Kolkas 

pagasta Mazirbē 
9. Par sporta aktivitātēm piešķirtā finansējuma mērķa maiņu 
10. Par finansējuma piešķiršanu PII "Kurzemīte" 
11. Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 
12. Par linoleja grīdas segumu ieklāšanu izglītības iestādēs 
13. Par saistošajiem noteikumiem “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Dundagas novadā” 
14. Par Mazirbes bibliotēkas pārvietošanu 
15. Par jauna pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanu 
16. Par nekustamā īpašuma “Tilmači-3” sadalīšanu 
17. Par detālplānojuma izstrādes apturēšanu nekustamā īpašuma zemes vienībai  “Kurgati”, 

Pitragā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā 
18. Par kārtību izglītības procesa organizēšanai Dundagas novadā COVID-19 infekcijas 

izplatības laikā. 
19. Par automašīnas HONDA CR-V izsoles rezultātu apstiprināšanu 
20. Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.11 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
21. Par nekustamā īpašuma „Dārza iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
22. Par nekustamā īpašuma „Jauntūļi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 
23. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 15 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
24. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 18 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
25. Par dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis Nr.4 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
26. Par dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis Nr.5 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
27. Par traktora piekabes 2PTS 4 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
28. Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu 
29. Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja amata 
30. Par papildu darbiem Zītaru ēkā 
31. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 
Dažādi jautājumi 

1. 
Izpilddirektores p.i. ziņojums  

 
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Andris Kojro informē par 
plānoto izglītības iestāžu apmeklēšanu, piedaloties deputātiem, lai pārliecinātos par to gatavību 
jaunajam mācību gadam. 

 
2.  

Par nekustamā īpašuma „Ādas bāze”, kadastra Nr. 8850 015 0162 atsavināšanu un 
nosacītās cenas noteikšanu 

A.Felts, M.Burnevics, J.Mauriņš 
Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2019. sēdes lēmums Nr. 116 „Par 
pašvaldības nekustamo atsavināšanas uzsākšanu”. 

2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts, 3. panta otrā daļa, 
4. panta pirmā daļa, 8. panta otrā, trešā, sestā, septītā daļa. 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts. 
4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

2. punkts. 
5. Civillikums 930.pants un 968.pants. 
6. Dundagas novada pašvaldības domes 26.04.2012. apstiprinātais „Dundagas novada 

pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punkts. 
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Mērķis 
Atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) īpašumā ir nekustamais īpašums 
„Ādas bāze” ar kadastra numuru 8850 015 0162 sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8850 015 0118, reģistrēts Dundagas pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000589497 un atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk arī īpašums 
„Ādas bāze”). Zemes vienības kopējā platība 1395 m2. Uz zemes vienības atrodas ēka – 
noliktava ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0118 001 sliktā tehniskā stāvoklī ar kopējo platību 
159,5 m2.  Valsts zemes dienesta  (turpmāk arī VZD) datos ēka ir reģistrēta kā būve ar 
nenoskaidrotām īpašuma tiesībām. VZD atbildes vēstulē Pašvaldībai par ēkas piederību 
(23.04.2020. Nr.2-04-K/247) norāda, ka tās rīcībā nav dokumentu, kas apliecinātu būves 
piederību kādai fiziskai vai juridiskai personai. Civillikuma 968.pantā ir nostiprināts ēku un 
zemes vienotības princips, kas paredz, ka uz zemes uzcelta ēka un cieši ar to savienota ēka 
atzīstama par tās daļu un vispārīgos gadījumos ēkas, kurām nav noteikta piederība, ir atzīstama 
par zemes īpašnieka īpašumu. 

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 3. panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas 
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 

Ar Pašvaldības domes 26.04.2019. sēdes lēmumu Nr. 116 „Par pašvaldības nekustamo 
īpašumu atsavināšanas uzsākšanu” nolemts uzsākt atsavināšanas procesu nekustamam 
īpašumam „Ādas bāze” ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0162.  

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka tikai dome var lemt 
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

Atsavināšanas likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atsavinātas 
publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās 
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Minētā panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā 
īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija 
(amatpersona), kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā 
daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus 
sertificētus vērtētājus, un septītā daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka 
mantas novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīža komisija nav 
apstiprināta, mantas novērtēšanas komisijas funkciju veic dome. 

Ar 26.04.2012. Dundagas novada domes apstiprināto „Dundagas novada pašvaldības 
Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma” 1. punktu, 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. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 
2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir 
manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 
cenu. 

Atsavināšanas likuma 1. panta 6. punkts nosaka, ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma 
vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 
īpašuma vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc 
grāmatvedības uzskaites datiem. 
Īpašuma „Ādas bāze” atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir 796,81 €. 

Īpašuma „Ādas bāze” atsavināšanas nosacītā cena ņemot vērā novērtējumu un 
papildizmaksas būtu 1701,96 €. To veido: 
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1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Latio”, reģistrācijas Nr. 

41703000843, 05.05.2020. aprēķinātā nekustamā īpašuma „Ādas bāze” tirgus vērtība  
1 100 €; 

2) novērtēšanas izmaksas  150,00 €; 
3) inventarizācijas lieta 423,50 €; 
4) ierakstīšana zemesgrāmatā 28,46 €. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.160: 
1. Atsavināt mutiskā izsolē nekustamo īpašumu „Ādas bāze” ar kadastra numuru 8850 015 

0162, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0118, 1395 m2 
platībā, par izsoles nosacīto sākuma cenu 1710 €. 

2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijai. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 
 
 
3.  

Par zemes nomas tiesībām 
Pamats 
1. (Vārds, uzvārds)  iesniegums. 
2. Dundagas novada pašvaldības 26.03.2020. saistošie noteikumi Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 

pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 4.punkts. 
3. 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 28.punkts, 29.2.apakšpunkts.  
4. Likuma “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” 

11. pants. 
 
Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 
noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība)ir tiesiskais valdītājs nekustamam 
īpašumam “Ievlejas 1”, kadastra Nr.88500200297, kura sastāvā ir 0,06 ha liela zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 88500200297, kas atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā. 

Saskaņā ar pašvaldības 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā iznomā 
pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 4.punktu, kas nosaka, ka lai 
pieteiktos brīvajam sakņu dārzam, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu norādot, par kuru 
sakņu dārzu vēlas noslēgt nomas līgumu. 

Pašvaldība ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) 05.08.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 
06.08.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/397), kurā lūdz iznomāt mazdārziņu “Ievlejas 1” kadastra 
apzīmējums 88500200297.  

Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.350) 
29.2.apakšpunktu, iznomātājs var pieņemt lēmumu par nodošanu nomai, nerīkojot izsoli, 
neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 
likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka 
nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas 
maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalst. 
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Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likumā” 11.pantu, ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu uz 
laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas 
maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas 
apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma Ministru kabineta 
noteikumos paredzētajā kārtībā. Tiesības nomniekam vienpusēji atkāpties no zemes nomas 
līguma neattiecas uz gadījumiem, kad iznomāta tāda publiskas personas zeme, uz kuras atrodas 
ēka (būve) kā patstāvīgs īpašuma objekts, un uz gadījumiem, kad publiskas personas zeme 
iznomāta derīgo izrakteņu ieguvei. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 28.punktu, lēmumu par neapbūvēta zemesgabala 
iznomāšanu pieņem iznomātājs. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.161: 
Nekustamo īpašumu “Ievlejas 1”, kadastra Nr.88500200297, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 88500200297, 0,06 ha platībā (pielikums) nodot nomai un slēgt zemes 
nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.08.2026. 
 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 
 

4.  
Par dalību projektu konkursā 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ar projektu 

“Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dundagā” 
A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 6. punkts, 21. pants. 

2. 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 585  “Noteikumi par darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās 
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes 
infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu”. 

Mērķis 
Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes 

infrastruktūru SIA “Dundagas veselības centrs” telpās. 
 
Izvērtējums 

Saskaņā ar 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.585 “Noteikumi 
par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās 
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes 
infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.585). 
Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo 
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot 
veselības aprūpes infrastruktūru. Projekta iesniedzējs var būt pašvaldība, kas nodrošina telpas 
un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai. 
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Atbilstoši MK noteikumiem Nr.585, projekta iesniedzējs var būt ārstniecības 

iestāde, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta 
pakalpojumu sniegšanai. 

Saskaņā ar Dundagas novada attīstības programmas 2014.-2020. mērķiem un rīcībām 
sadaļā 2.3.6. “Sociālā palīdzība, veselības aizsardzība un sabiedriskā kārtība” vidējā termiņa 
prioritātēm 7M-SP-1 rīcību virzienam RV-SP-3 “Primāro veselības pakalpojumu 
nodrošinājums” rīcību “Saglabāt SIA “Dundagas veselības centrs” sniegtos veselības 
pakalpojumus” Projekta ietvaros plānots uzlabot SIA “Dundagas veselības centrs” veselības 
aprūpes pakalpojumu infrastruktūru telpās, kurās darbojas ģimenes ārstu prakses. SIA 
“Dundagas veselības centrs” sniedz ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumus, kā arī piedāvā 
dažādus primārās veselības aprūpes pakalpojumus un tam ir noslēgts līgums par pārvaldes 
uzdevumu deleģēšanu. 

Projekta ietvaros pieejamais atbalsts vienai ārsta praksei ir 8 000,00 EUR. Atbalsta 
intensitāte no ERAF līdzekļiem ir 85%, valsts budžeta finansējums - 9% un pašvaldības 
līdzfinansējums 6% (sk. 1.tabulu “projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana 
Dundagā” īstenošanas finansējums”). Prognozējamais pašvaldības finansējums, ieskaitot 
līdzfinansējumu  projekta īstenošanai, sastāda 943,35 EUR (tsk. PVN) apmērā. Projekta 
īstenošanas vajadzībām finansējuma saņēmējam ir pieejams avanss, nepārsniedzot 90% no 
projektam piešķirtā ERAF finansējuma. 

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2020.gada 17.augusts. 
 

1.tabula. projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dundagā” īstenošanas finansējums 

Finansējuma avots 
Kopā 

Summa, EUR % 

ERAF 13364,02 85.00 

Valsts budžeta finansējums 1415,01 9.00 

Publiskās attiecināmās izmaksas 14779,03 94.00 

SIA “Dundagas veselības centrs” attiecināmās 
izmaksas 

943,35 6.00 

Kopējās izmaksas 15722,38   

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 37.panta pirmās daļas 11.punktu A.Felts balsošanā 
nepiedalās. 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics,A.Grīvāne, 
V.Skuja, R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.162: 

1. Atbalstīt SIA “Dundagas veselības centrs” piedalīšanos projektu konkursa ““Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās 
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes 
infrastruktūru” atklātas projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas ietvaros ar projektu 
“Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dundagā”. 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta īstenošanai līdz 1 000,00 EUR apmērā no SIA 
“Dundagas veselības centrs” budžeta līdzekļiem. 

 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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5.  
Par Brīvības ielas Dundagā trotuāra atjaunošanu 

A.Felts, Z.Tālberga 
Pamats 
Domes saistošie noteikumi par pašvaldības 2020. gada budžetu 
 
Mērķis 
Pašvaldības infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana. 
 
Izvērtējums 
SIA “Kandavas ceļi” ir veikusi Brīvības ielas trotuāru divu posmu atjaunošanu pēc iepirkumā 
piedāvātajām izmaksām .Piedāvājums bija mazāks par  EUR 7069,00  nekā  budžetā plānotais 
(jūnija lēmumprojekts). SIA “Kandavas ceļi” ir sagatavojuši jaunu piedāvājumu par atlikušo 
Brīvības ielas trotuāra divu posmu asfaltēšanu par EUR 10643,31.  Ir priekšlikums izskatīt 
Brīvības ielas trotuāra atlikušo divu posmu atjaunošanu, jo 

1) esošā trotuāra asfalta segums ir pilnībā nolietojies, sabrucis, bet laba ir šķembu 
apakškārta, 
2) Brīvības iela ir visbīstamākā iela Dundagā transportam un gājējiem-līkumi, kraujas, 
lielgabarīta tehnika, fūres, 
3) saglabāt esošo trotuāru, neļaujot tam aiziet postā, 
4) iegūstam drošu trotuāru gājējiem, velosipēdistiem, skrituļotājiem, nūjotājiem, 
māmiņām ar bērniem. 
 

Lai noasfaltētu atlikušos divus posmus, papildus no budžetā jau plānotajiem būtu nepieciešami 
aptuveni EUR 3600,00 ( precīzāk pēc cenu aptaujas). 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.163: 
Piešķirt papildus EUR 3600,00 no budžeta divu atlikušo trotuāra posmu asfaltēšanai Brīvības 
ielā no plānotā 2020.gada budžeta līdzekļu atlikuma. 

                             
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 
 

6.  
Par granulu apkures ierīkošanu Saules ielā 8 Dundagā 

A.Felts 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  1 punkts;   
 
23.01.2020. Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 “Par pašvaldības budžetu 
2020.gadam”  
 
Mērķis 
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības iestādi Dundagas vidusskola Saules ielā 8 ar granulu 
apkuri.   

 
Izvērtējums 
SIA “”Smilšu pilis”” ir sagatavojusi tehnisko projektu granulu apkures ierīkošanai Saules ielā 8 
ar siltumtrases izbūvi un konteinertipa katlumājas izbūvi pie Saules ielas 8 sporta zāles galā. 
Katlumājā paredzēta vieta granulu katla uzstādīšanai turpmākajā laikā arī daudzdzīvokļu namu 
Maija ielas 3,5 un Skolas ielas 2 apkurei. Aptuvenās izmaksas granulu apkures ierīkošanai 
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Saules ielā 8 varētu būt EUR 75,000. Ir izsludināts iepirkums uz granulu apkuri Saules 
iela 8. 2020. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi granulu degļu un aprīkojuma ierīkošanai Saules 
ielā 8 un Talsu ielā 7 kopsummā par EUR 27,000. Ir priekšlikums ierīkot granulu apkuri Saules 
ielā 8 ar siltumtrases un konteinertipa katlumājas izbūvi sporta zāles galā, tādējādi iegūstot: 
1) drošu apkures veidu, kas neatrodas ēkas pagrabā, 
2) nerada piedūmojumu un smakas skolas telpās no skursteņa un katlumājas, 
3) pie skolas nav nokrautās malkas grēdas 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.164: 
1. Ierīkot granulu apkuri ar siltumtrases un konteinertipa katlumājas izbūvi Saules ielā 8, 
piešķirot papildus EUR 48000. 
2. Izdevumus ņemt vērā pie 2020. gada budžeta precizēšanas. 
 
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 
 
 

7.  
Par pārvietojamās tualetes iegādi  

A.Felts 
Pamats 
1. Dabas resursu nodokļu likuma 29.pants 
2. Dundagas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.1 “Par pašvaldības budžetu 
2020.gadam”. 
3. Biedrības “Visvīdale” iesniegums. 
 
Mērķis 
Vides piesārņojuma novēršana  
 
Izvērtējums 
    Biedrība “Visvīdale” ir vērsusies pašvaldībā ar lūgumu atrisināt Vīdales skolas tualetes 
jautājumu. Līdz 2000. gadam Vīdales skolā darbojās WC tualete, bet pēc skolas likvidēšanas 
ūdensvada caurules ir bojātas un WC darbība nav iespējama. Savukārt āra tualetei izsūkšana 
nav iespējama, jo tā ir piesārņota un rada antisanitārus apstākļus. Ir priekšlikums iegādāties 
pārvietojamo tualeti (plastmasas), kuru varētu novietot pie malkas šķūņa. Šim nolūkam var 
izmantot dabas resursu nodokļu ieņēmumus.   
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.165: 
1) Iegādāties pārvietojamo (plastmasas) tualeti par ~ EUR 450,00 Saimnieciskā dienesta 
vajadzībām (izvietošanai pašvaldības īpašumā “Vīdales skola”) no dabas resursu nodokļu 
ieņēmumiem. 
2) Izdevumus ņemt vērā pie 2020. gada budžeta precizēšanas. 
 
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam A.Kojro 
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8.  
Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Dundagas novada 

Kolkas pagasta Mazirbē 
A.Felts, Rūmniece, Z.Tālberga 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas 14. 

punkta c) apakšpunkts un 23.punkts 
 

 
Mērķis 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Dundagas novada Kolkas 
pagasta Mazirbes nekustamajos īpašumos “Mazirbes Speciālā Internātskola” un “Skolotāju 
māja 2” 
 
Izvērtējums 
1. Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes 2018. gada 7. septembra lēmuma 
Nr.193 “Par SIA “Kolkas ūdens” pakalpojumu sniegšanu, pamatkapitāla palielināšanu” 
nolemjošās daļas 1.punktu tika noteikts, ka SIA “Kolkas ūdens” jāsniedz sabiedriskie 
ūdenssaimniecības pakalpojumi Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbē sekojošās adresēs:  
“Mazirbes Speciālā Internātskola” un “Skolotāju māja 2”. 
 
2. Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes 2016. gada 25. februāra lēmuma Nr.30 
“Par ūdensapgādes tarifiem Kolkas ciemā” nolemjošās daļas 1.punktu tika apstiprināts SIA 
“Kolkas ūdens” ūdensapgādes pakalpojuma tarifs 1,12 euro/m3 (bez pievienotās vērtības 
nodokļa) un kanalizācijas pakalpojuma tarifs 1,17 euro/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

 

3. Apstākļos, kuros SIA “Kolkas ūdens” jāsniedz ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu arī Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes nekustamajiem īpašumiem 
“Mazirbes Speciālā Internātskola” un “Skolotāju māja 2”, mainās tarifu apmēru ietekmējošie 
faktori. Šo mainīto faktoru ietekmē palielinās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas izmaksas. Detalizēts apraksts sniegts lēmuma projektam pievienotajos aprēķinos 
(skat. “Mazirbes  ūdens un notekūdeņu tarifu aprēķins”). 

 

4. SIA “Kolkas ūdens” ir nepieciešams finanšu atbalsts, lai nodrošinātu vienādu 
pakalpojuma maksu, tas ir, tarifs tiek piemērots vienādā apmērā visa Kolkas pagasta robežās. 
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu un 
minētā likuma pielikuma 38.punktu arī Kolkas pagasts tiks iekļauts jaunajā Talsu novada 
pašvaldībā. Arī līdzšinējā Talsu novada pašvaldībā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
tarifi parasti noteikti vienādi visa novada robežās, parasti netiek noteikts tarifs atsevišķiem 
nekustamajiem īpašumiem vai pagastiem. Ņemot vērā, ka Dundagas novada pagasti tiks 
iekļauti jaunajā Talsu novadā, bet līdzšinējā Talsu novada prakse liecina, ka minēto 
pakalpojumu tarifi tiek noteikti vienādi vismaz pagastu robežās un šādu praksi būtu jāturpina 
arī Kolkas pagastā. 
 

5. Lai nodrošinātu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus līdz šim apstiprināto 
tarifu apmērā, ir nepieciešama pašvaldības ikmēneša dotācija. Dotācija segtu nepieciešamos 
izdevumus un izmaksas, kuras ir saistītas ar sociālā nodokļa un iedzīvotāju nodokļa un darba 
algas 0.3 slodzes apmērā apmaksu, ikmēneša maksu par elektroenerģiju, darba aizsardzības 
prasību nodrošināšanai nepieciešamā darba apģērba un cita inventāra iegādi, kā arī degvielas 
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patēriņa izmaksām atbilstoši lēmuma projektam pievienotajam pielikumam (skat. 
“Mazirbes  ūdens un notekūdeņu tarifu aprēķins”). 

 

6. No lēmuma projektam pievienotajiem aprēķiniem ir secināms arī, ka, lai nodrošinātu 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, ir jāveic jaunas kanalizācijas sūknētavas stacijas 
izbūve, kā arī attīrīšanas stacijas rekonstrukcija (skat. pievienotos pielikumus “Tāme Nr.1-1” 
un “Tāme Nr.1-2”). Tā kā nepieciešamos iepirkumus organizē Dundagas novada pašvaldības 
iepirkumu komisija, tad SIA “Kolkas ūdens” ir jānodrošina “Tāmē Nr.1-1” un “Nr.1-2” minēto 
darbu apjomu precizēšana. Būvprojektu tāmju sagatavošanu ir nepieciešams veikt tuvākā 
mēneša laikā, lai varētu veikt iepirkumu un savlaicīgi pabeigt attiecīgos būvdarbus. 
Būvprojektu tāmju sastādīšanas pasūtīšanai un apmaksai SIA “Kolkas ūdens” ir nepieciešams 
papildus pašvaldības finansējums. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 
V.Skuja, R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.166: 
 
1. Noteikt, ka Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 25.februāra lēmuma Nr.30 
“Par ūdensapgādes tarifiem Kolkas ciemā” nolemjošās daļas 1.punktā apstiprinātais SIA 
“Kolkas ūdens” ūdensapgādes pakalpojuma tarifs 1,12 euro/m3 (bez pievienotās vērtības 
nodokļa) un kanalizācijas pakalpojuma tarifs 1,17 euro/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa) 
attiecināms gan uz Kolkas ciema, gan Mazirbes ciema iedzīvotājiem. 
 
2. Piešķirt dotāciju SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893), lai segtu sekojošās 
faktiskās izmaksas atbilstoši tarifa aprēķina metodikai (“Mazirbes ūdens un notekūdeņu tarifu 
aprēķins” pievienots pielikumā). 
 
3. 2.punktā minēto dotāciju piešķirt no Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžeta 
naudas līdzekļu atlikuma un iekļaut turpmākajos pašvaldības budžetos. 

 

4. Piešķirt dotāciju SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893) būvprojektu tāmju 
sastādīšanas apmaksai atbilstoši “Tāmei Nr.1-1” un “Tāmei Nr.1-2” (pievienotas pielikumā), 
samaksu veicot atbilstoši SIA “Kolkas ūdens” iesniegtajiem rēķiniem un būvprojektu tāmēm, 
kuras sagatavotas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr.239 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 
prasībām. 
 
Lēmums nosūtāms  Centrālajai administrācijai, SIA “Kolkas ūdens” 
Lēmums nododams izpildei  Centrālajai administrācijai 
 
 

9.  
Par sporta aktivitātēm piešķirtā finansējuma mērķa maiņu 

A.Felts, M.Burnevics 
Pamats 
1.   Likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta 6.punkts; 
2. Dundagas novada pašvaldības domes 2017.gada 24.novembra noteikumi “Sporta aktivitāšu 
finansiālā atbalsta noteikumi”. 
 
Mērķis 
Nodrošināt sporta aktivitāšu norisi Dundagas novadā. 
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Izvērtējums 
Starp Dundagas novada pašvaldību un Kolkas futbola komandas “Autopilots” komandas 
dalībnieku Henriju Bordjugu noslēgts Līgums par finansiālo atbalstu sporta aktivitātēm 
(reģ.Nr.PI-12-1-7/20/11). Atbalsta apmērs – 450 Eur dalības maksai Talsu novada 
čempionātam futbolā, degvielas izdevumiem Talsu novada čempionātam futbolā, dalības 
maksai kausu izcīņā.  
2020.gada 31.jūlijā Dundagas novada pašvaldība saņēmusi Kolkas futbola komandas 
“Autopilots” komandas dalībnieka Henrija Bordjuga iesniegumu (reģ. Nr.DD-3-26.2/20/382) 
ar lūgumu mainīt mērķi atbalstāmajai sporta aktivitātei. Komanda nevar izmantot finansējumu 
Līgumā noteiktajam mērķim un vēlas piešķirto finansējumu izlietot sporta formu iegādei. 
Pamatojoties uz Sporta aktivitāšu finansiālā atbalsta noteikumu 14.punktu, atbalsta 
pieteikumus izvērtē Sporta komisija. 2020.gada 31.jūlijā tika sasaukta Sporta komisija, kura 
nolēma atbalstīt Kolkas futbola komandas “Autopilots” komandas dalībnieka Henrija Bordjuga 
lūgumu iegādāties sporta formas Eur 390 apmērā 2020.gadā piešķirtā finansējuma ietvaros. 
 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 37.panta pirmās daļas 11.punktu M.Burnevics 
balsošanā nepiedalās. 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, A.Grīvāne,  
R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.167: 

1. Saskaņot Sporta komisijas 2020.gada 31.jūlija lēmumu atbalstīt sporta formu iegādi 
Kolkas sporta komandai “Autopilots” par 2020.gadā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 
sporta atbalstam Eur 390 apmērā.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai 
 
Lēmums nosūtāms: Henrijam Bordjugam 
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktorei Baibai Dūdai 
 
 
 

10.  
Par finansējuma piešķiršanu iebūvējamā skapja, saimniecības skapja un durvju iegādei  

PII “Kurzemīte” grupā “Taurenītis” 
A.Felts 

Pamats: 
Akts par objekta apsekošanu.  
 
Mērķis: 
Nodrošināt sakārtotu, tehniskajām un higiēnas prasībām atbilstošu darba vidi PII “Kurzemīte” 
grupā “Taurenītis”. 
 
Izvērtējums: 

Grupā “Taurenītis” 2020. gada jūnijā uzsākti remontdarbi. Būvdarbu tāme grupas 
telpām tika sagatavota 03.12.2018. gadā. Sarunā ar remontdarbu veicēju un apsekojot telpas 
izrādījās, ka tēmē nav iekļautas grupas funkciju nodrošināšanai svarīgas lietas: 1) trūkst vienas 
durvis, 2) trūkst saimniecības skapis sanitārajā mezglā, 3) sienas skapim norādīts nepareizs 
izmērs, 4) tāmē  nav iekļauta tāfeļsienas izveide. Tāfeļsiena ir kļuvusi par bērnu iemīļotu 
objektu, kas veiksmīgi pilda gan audzinošo, gan attīstošo uzdevumu. Savukārt iebūvējamais 
sienas skapis guļamtelpā ir bērniem droša mēbele. Nākotnē plānots visas grupas aprīkot ar 
tāfeļsienu un iebūvējamo sienas skapi guļamtelpā. 

Remontdarbu veicējs apņemas izveidot tāfeļsienu no līdzekļiem, kas tāmē paredzēti 
sienas skapim, kurš neatbilst mūsu vajadzībām.  
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 Lai grupa tiktu pie atbilstoša izmēra sienas skapja (1000 eiro), saimniecības skapja 

(210 eiro) un durvīm (telpā starp divām grupām 194,28 eiro), kopā nepieciešams  1404,28 eiro 
liels finansējums. PII “Kurzemīte” budžetā minētajiem pamatlīdzekļiem var  novirzīt 367 eiro 
(no plānotajiem izdevumiem par elektrību).  

PII ”Kurzemīte” budžetā nepieciešams papildu finansējums 1037,28 eiro. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.168: 
1. Piešķirt papildu finansējumu 1037,28 eiro  iebūvējamam sienas skapim, vienām durvīm un 

saimniecības skapja iegādei. 
2. Nepieciešamo finansējumu nodrošināt no plānotā naudas līdzekļu atlikuma uz gada 

beigām, izmaiņas ņemt vērā pie budžeta grozījumiem. 
 
Lēmums nododams izpildei: PII “Kurzemīte”, Centrālās administrācijas grāmatvedība, 
finansists 
 

 
 

11. 
Par  Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 

A.Felts, Z.Tālberga 
Pamats 
1.   Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 15. punkts, 21.panta 14. punkts, 41. panta 4. punkts,  
2.   Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10. panta 6. punkts. 
 
Mērķis 
 Nodrošināt svinīgu laulības reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā vai pēc personas lūguma citā 
piemērotā vietā.  
 
Izvērtējums 
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19. panta trešā daļa nosaka, ka dzimtsarakstu iestāde  
nodrošina  svinīgu laulības reģistrāciju, savukārt otrā daļa nosaka, ka pēc personu lūguma 
dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras 
vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. 
Svinīgas laulību reģistrācijas nodrošināšanai ir nepieciešamas muzikālais pavadījums, ziedi, 
sveces u.c. rekvizīti, līdz ar ko tie ir papildus izdevumi, kuru segšanai pašvaldības var paredzēt 
to kā maksas pakalpojumu.   

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 
V.Skuja, R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.169: 
1. Ar 02.01.2021. noteikt maksu par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas 
pakalpojumiem, ieskaitot PVN: 

 
N.P.K. Nosaukums Maksa euro 
1.* Svinīga laulības reģistrācija (bez muzikālā pavadījuma ar 

ierakstu mūziku fonā )  
 

20.00 
 

2.* Svinīga laulības reģistrācija (ar muzikālo pavadījumu) 
Dundagas novada iedzīvotājiem 

50.00 

3.* Svinīga laulības reģistrācija (ar muzikālo pavadījumu) citu 70.00 
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pašvaldību iedzīvotājiem 
4. Svinīga laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā 

laulības reģistrācijai piemērotā vietā (bez muzikālā 
pavadījuma).  
Pakalpojuma saņēmējs nodrošina transporta izmaksas.   

100.00 

 
Atvieglojumi 
 * Laulības slēdzēji tiek atbrīvoti no minēto maksas pakalpojumu samaksas: 

1. 100% apmērā – ja abi laulības slēdzēji ir 1. vai 2. grupas invalīdi un/vai 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem; 
2. 50% apmērā – ja viens no laulības slēdzējiem ir 1. vai 2. grupas invalīds un/vai 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīts par trūcīgu. 

 
Maksu par pakalpojumu samaksā pirms tā saņemšanas Dundagas novada pašvaldības kasē vai 
ar pārskaitījumu uz tīmekļvietnē Dundaga.lv norādīto norēķinu kontu. 
 

Reizi gadā- Ģimenes dienā 15. maijā vecākiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dundagas 
novads un, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un, ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem), 
svinīgā laulības reģistrācija ir bez maksas (jāapmaksā tikai valsts nodeva 14.00 euro). 
 
2. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada pašvaldības domes 29.01.2015. lēmumu Nr.14 
“Par maksas pakalpojumiem dzimtsarakstu nodaļā” ar 01.01.2021. 
 
Lēmums nododams izpildei: Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Gintai Pļaviņai un pašvaldības 
grāmatvedībai. 
 
 

12. 
Par linoleja grīdas segumu ieklāšanu izglītības iestādēs 

A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics 
Pamats 
1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  otrais punkts. 
2. Dundagas novada pašvaldības 23.01.2020. Saistošie noteikumi Nr.1 “Par pašvaldības 
budžetu 2020.gadam”. 

 
Mērķis 
Pašvaldības infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs Saule ielā 8 skolotāju istabā un Talsu 
ielā 18 angļu valodas kabinetā ir krāsotas koka un preskartona grīdas, kas ir grūti kopjamas, 
nolobījušās un saplaisājušas. Šajās telpās ir veikti remonti - atjaunotas sienas, apgaismojums, 
iekārtie griesti, bet grīdas ir paredzēts krāsot ar grīdas krāsu, kas būtu ļoti nelietderīgi un ar 
nepievilcīgu skatu. Tādēļ ir priekšlikums ierīkot linoleja grīdas segumu ar piegriešanu dažādās 
krāsās un ar finiera apakš klāju. Vienas telpas linoleja grīdas ierīkošanas izmaksas 55-60m² ir 
ap EUR 2800,00 un PVN. Tādējādi iegūstam pievilcīgu un viegli kopjamu grīdas segumu. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 
V.Skuja, R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.170: 
1.  Piešķirt papildu EUR 6800 linoleja grīdas segumu ieklāšanai izglītības iestādēs Saules ielā 8 
un Talsu ielā 18 Dundagā no plānotā 2020.gada budžeta atlikuma. 
2. Minētos izdevumus ņemt vērā pie budžeta precizēšanas 2020.gadā. 
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Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 
 

13. 
Par saistošajiem noteikumiem “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Dundagas novadā” 
A.Felts 

Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta 4. daļa un “Ģeotelpiskās informācijas likuma" 
6. pants, 13. panta 6., 7., 8.daļa; 26. panta 3., 71 daļa un Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa 
noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi” 69., 79. un 81.punkts 
 
Mērķis 

Noteikt kārtību, kādā Dundagas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, 
pieņemšana, pārbaude un uzkrāšana. 
 
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 
piedāvātajiem saistošajiem noteikumiem jaunā redakcijā.  

Dundagas novada pašvaldības dome 2020. gada 23. jūlijā apstiprināja iesniegto saistošo 
noteikumu “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas 
novadā”. 

Dundagas novada pašvaldība 2020. gada 6. augustā saņemta un ar numuru DD-3-
31.1/20/801 reģistrēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā: 

1) norāda, ka Ģeotelpiskās informācijas likuma 26.panta trešā daļa pilnvaro pašvaldību 
noteikt maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, 
reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu, un attiecīgi lūdz papildināt 
tiesisko pamatojumu ar atsaucēm uz konkrētām Ģeotelpiskās informācijas likuma 
normām; 

2) norāda, ka ir svītrojama atsauce uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo 
daļu un 31.panta pirmo daļu, jo Saistošajos noteikumos Nr.7/2020 netiek veikti  
saistošo noteikumu grozījumi, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu (tostarp, tajos netiek 
veiktas skaitliskās vērtības latos aizstāšana ar skaitlisko vērtību euro); 

3) norāda, ka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas, sagatavošanas 
un apstrādes kārtību noteic Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.281 
“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.281), kuru 69. un 79.punktā, kā arī citās 
normās ir ietverts pilnvarojums pašvaldību saistošo noteikumu regulējumam. Līdz ar 
to, ja Pašvaldība saistošajos noteikumos ir paredzējusi regulējumu, kas atbilst 
Noteikumos Nr.281 ietvertajam pilnvarojumam, saistošo noteikumu tiesiskajā 
pamatojumā ir jāparedz atsauce uz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu Nr.281 
normu. Tādējādi Saistošo noteikumu Nr.7 izdošanas tiesiskais pamatojums 
papildināms atbilstoši tajos ietvertajam tiesiskajam regulējumam; 

4) norāda, ka vienlaikus no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma 
svītrojamas atsauces uz likuma “Par pašvaldībām” normām, kurās nav ietverts 
pilnvarojums izdot attiecīgus saistošos noteikumus; 

5) norāda, ka atbilstoši Noteikumu Nr.281 69.punktam pašvaldība saistošajos 
noteikumos nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti 
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nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti 
attiecīgās pašvaldības teritorijā. Līdz ar to attiecīgi precizējams vai papildināms 
Saistošo noteikumu Nr.7 12.punkts, precīzi nosaucot Pašvaldības komunikāciju 
turētājus un organizācijas, ar kurām obligāti jāsaskaņo topogrāfiskie plāni pirms to 
iesniegšanas reģistrācijai; 

6) norāda, ka saistošo noteikumu Nr.7 4.punkta regulējums precizējams, ietverot norādi 
par pielikumā noteikto cenrādi.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumi ir iestrādāti pilnība 
jaunajos saistošajos noteikumos un veikti attiecīgi labojumi un precizējumi. 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pants nosaka, ka pašvaldība  organizē savu funkciju 
izpildei nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, nosaka šo funkciju 
finansēšanas un izmantošanas kārtību un nodrošina sadarbību ar citām iestādēm ģeotelpiskās 
informācijas aprites jomā, savukārt 13. panta 6. daļa nosaka, ka pašvaldības dome nosaka 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību, bet 7. 
daļa paredz, ka pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot 
deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma projekts 
paredz apstiprināt saistošos noteikumus, kuros ir noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga deleģēt 
privātpersonai, kas veic topogrāfiskās un ģeodēziskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, 
uzkrāšanu un ievadīšanu novada digitālajā kartē, kā arī izsniedz mērniecībai nepieciešamo 
ģeotelpiskos datus. Turpat likuma 26. panta 71 daļā ir noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos 
noteikumos nosaka maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, 
ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību. Projekta pielikumā 
ir pievienots attiecīgs pakalpojumu cenrādis.  

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas 
topogrāfiskas informācijas un tās centralizētās datu bāzes noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 
281), 22.punktā ir noteikts, ka vietējās pašvaldības datubāzes turētājs pēc mērnieka vai 
komersanta pieprasījuma izsniedz tā rīcībā esošo topogrāfisko informāciju topogrāfiskās 
uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju. Noteikumu Nr.281 
66.punkts nosaka, ka mērnieks pēc vietējās pašvaldības datubāzes turētāja pieprasījuma 
izsniedz tam šo noteikumu 64.1., 64.2. un 64.3.apakšpunktā minēto informāciju. Turpat 
69. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka tos 
inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos 
plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā. Projekta 12.punktā ir noteikti 
inženierkomunikāciju turētāji - SIA “Ziemeļkurzeme” un SIA “Kolkas ūdens”, ar kuriem ir 
jāsaskaņo topogrāfiskie plāni. Tā kā Noteikumu Nr.281 81. punkts nosaka, ka topogrāfiskā 
plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības 
datu bāzē, ja vietējā pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, tad 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 Projekta pielikumā 
pievienoto pakalpojumu cenrādi par informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu 
datu planšetēs un reģistrēšanu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.171: 
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1) Atcelt Dundagas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. jūlija lēmumu 

Nr. 143 “Par saistošiem noteikumiem “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Dundagas novadā””. 

2) Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu Nr.7 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” projektu (pievienots pielikumā). 

Lēmums nosūtāms: Centrālai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai 
Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai, Attīstības un plānošanas nodaļai 
 
 
 

14.  
Par Mazirbes bibliotēkas pārvietošanu 

A.Felts, M.Burnevics, R.Rūmniece, Z.Tālberga 
Pamats 
1. 23.01.2020. Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 “Par pašvaldības 
budžetu 2020.gadam”. 
2. Likums “Par pašvaldībām” 15. pants. 

 
Mērķis 
Pašvaldības infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana. 
 
Izvērtējums 
 Dundagas novada pašvaldības Mazirbes skolā atrodas bibliotēka. Pašvaldībai ir līgums 
ar SIA “Legit” par skolas telpu nomu uz 12 gadiem, bet līgumā nav atrunas par bibliotēkas 
atrašanos nomātajās telpās, tādēļ rodas dažādas nesaskaņas-par telpu nomas maksām, par telpu 
aizņemtību. Lai atrisinātu šīs problēmas, ir priekšlikums ierīkot bibliotēku Skolotāju mājā 3 
istabu dzīvoklī. Bibliotekāri ir apsekojuši minētās telpas un atzinīgi vērtē bibliotēkas ierīkošanu 
šajās telpās. 
 
Ieguvumi: 
 1) lielākas, plašākas telpas un ar saviem sanitārmezgliem; 
 2) nav saistību ar nomniekiem; 
 3) nav saistību ar Mazirbes skolas apkures režīmu; 
 4) sakārtotas līgumattiecības ar SIA “Legit”. 
 
Finansējums šo telpu remontam būtu ņemams no budžetā paredzētajiem līdzekļiem bibliotēku 
telpu remontiem. Arī juriskonsults risinājumu bibliotēkas lietā redz bibliotēkas pārvietošanā uz 
Skolotāju mājas 3 istabu dzīvokli. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, ,A.Grīvāne, 
V.Skuja, G.Kristiņš), pret-1 (Z.Tālberga), atturas – 1 (R.Rūmniece) 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.172: 
1. Pārvietot Mazirbes bibliotēku uz Skolotāju mājas 2  dzīvokli Nr.12, veicot nepieciešamās 
pārbūves, dokumentācijas sagatavošanu, būvdarbu iepirkumu. 
2. Finansējumu piešķirt no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma un ņemt vērā pie 2020. gada 
budžeta precizēšanas. 
                                
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 
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15.  
Par jauna pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanu 

A.Felts 
Pamats 

1. Likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 2. punkts, 15. panta pirmās daļas 
1. punkts, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta otrā daļa, 21. panta pirmā daļa; 

2. Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumu Nr. 588 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida 
atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma 
“Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi” 12.1,15.1 punkts; 

3. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 16.07.2020. vēstule 20/1-
7/235/1-4 (reģistrēta Dundagas novada pašvaldībā 16.07.2020. ar Nr.DD-3-
31.1/20/713). 

 
Mērķis 
Noslēgt jaunu pakalpojuma līgumu, atceļot iepriekšējo 2020. gada 4. jūnija līgumu Nr.DD-3-
13.2/20/124 “Par pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā 
“Janvāri”” un noteikt pakalpojuma izpildes termiņu - 2029. gada 31. augusts. 

 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā 2020. gada 16. jūlijā saņemts un ar numuru DD-3-
31.1/20/713 reģistrēts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” iesniegums ar 
lūgumu noslēgt pakalpojuma līgumu “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 
sniegšanu” ar termiņu 9 (deviņi) gadi. Iesniegumam ir pievienots līguma projekts (1.pielikums) 
un apliecinājums par nosacījumu izpildi attiecībā uz piešķirto kompensāciju apmēru un 
pārmērīgas kompensācijas kontroli (2.pielikums). Līgums ir saskaņots ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju (VARAM).  

 
VARAM norāda, ka atbilstoši Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumam par 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam 
attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts 
sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk - VTNP lēmums) 
 ievaddaļas 12. punktu, 2.panta  2. un 3.punktu, kā arī  6.panta 1.punktu, sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas pienākuma pilnvarotājam ir jāveic sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
darbības sistemātisks izvērtējums, tajā skaitā pirms tiek slēgts jauns līgums par sabiedriskā 
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu. Minētais nozīmē, ka Dundagas 
novada pašvaldībai, pirms tiek veikta līguma noslēgšana ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība “Piejūra””, ir nepieciešams veikt izvērtējumu par sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas attīstību pašvaldības teritorijā, tajā skaitā, izvērtējot esošā sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja darbību pilnvarojuma periodā. Uz šī izvērtējuma pamata Dundagas novada 
pašvaldība var pieņemt lēmumu par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu par termiņu, kas 
nepārsniedz desmit gadus. Ja Dundagas novada pašvaldība veic šādu izvērtējumu, un līguma 
slēgšana ar  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
“Piejūra”” tiek atbilstoši pamatota, tad sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līgums atbilst 
VTNP lēmuma un Ministru Kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumu Nr.588 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda 
veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma 
"Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi” 15.1 punkta prasībām, proti, 15.1 

punkts nosaka, ka “[..] ja projekta iesniedzējs trešajā atlases kārtā ir sadzīves atkritumu 
apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam, tam ar 
katru sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona attiecīgo pašvaldību ir noslēgts 
pakalpojumu līgums par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu.” Turpat 
15.1  punktā ir noteiktas arī līgumā iekļaujamās saistības, t.i., darbības laiks nedrīkst būt mazāks 
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par pieciem un vairāk par 10 gadiem, kā arī sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā 
pakalpojuma sniedzējam ir jāpiešķir ekskluzīvas tiesības.  

 
Izvērtējot SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” darbību, kas tika 

dibināta, lai veiktu noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomo funkciju ietvaros 
– organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (sadzīves atkritumu apsaimniekošana), tika 
konstatēts, ka:  
1) pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 1.punktu ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 
2) SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” ir vairāku pašvaldību reģionāla 
kapitālsabiedrība un Dundagas novada pašvaldības domei SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrībā “PIEJŪRA”” pieder 32 kapitāla daļas (3,16%). Vienas kapitāla daļas vērtība ir 7 
euro. Dundagas novada pašvaldības pienākums ir nodrošināt atkritumu apglabāšanu 
reģionālajā poligonā atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21.pantam un Ministru 
kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas 
reģioniem” 3.5.apakšpunktam, kas noteikts arī izstrādātajā valsts atkritumu apsaimniekošanas 
plānā; 
3) Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 1.daļas pašvaldībai noteikto uzdevumu 
(organizēt, pieņemt lēmumus, izdot saistošos noteikumus, uzraudzīt un kontrolēt) izpilde un 
atkritumu savākšanas sistēmas pilnveides mērķa sasniegšana nav tieši saistāma ar līdzdalību 
kapitālsabiedrībā, t.i., tie ir saistoši un īstenojami patstāvīgi neatkarīgi no līdzdalības 
kapitālsabiedrībā, tomēr pašvaldības līdzdalība SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
“PIEJŪRA”” nodrošina no sabiedrības interešu viedokļa labāko un ekonomiski efektīvāko 
risinājumu pašvaldības teritorijā, jo tuvākajā laikā ir paredzēta arī bioloģiski noārdāmo 
atkritumu (BNA) pieņemšana un dažāda veida atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un 
reģenerācija. 

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

līgumu ar poligona apsaimniekotāju par tās administratīvajā teritorijā savākto sadzīves 
atkritumu apglabāšanu. Tā kā esošais 2020. gada 4. jūnija līgums Nr.DD-3-13.2/20/124 “Par 
pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri”” ir spēkā tikai uz 
gadu, tad ir nepieciešams noslēgt jaunu līgumu un atcelt 2020. gada 4. jūnija līgumu Nr.DD-3-
13.2/20/124, kā arī pilnvarot Dundagas novada domes priekšsēdētāju parakstīt līgumu un 
apliecinājumu par nosacījumu izpildi attiecībā uz piešķirto kompensāciju apmēru un 
pārmērīgas kompensācijas kontroli. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 

V.Skuja, R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālbera) 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.173: 
Noslēgt pakalpojuma līgumu “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu” 

(pievienots 1.pielikumā), un noteikt pakalpojuma izpildes termiņu - 2029. gada 
31. augusts. 

Pilnvarot Dundagas novada domes priekšsēdētāju parakstīt 1. punktā minēto pakalpojuma 
līgumu “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu” un papildu 
vienošanos par 2020. gada 4. jūnijā noslēgtā līguma Nr.DD-3-13.2/20/124 “Par 
pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonā "Janvāri””  
izbeigšanu ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību “Piejūra”” (reģistrācijas 
Nr.LV40003525848). 

Pieņemt zināšanai un pilnvarot Dundagas novada domes priekšsēdētāju parakstīt apliecinājumu 
par nosacījumu izpildi attiecībā uz piešķirto kompensāciju apmēru un pārmērīgas 
kompensācijas kontroli (pievienots 2.pielikumā). 
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Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
Lēmums nosūtāms: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību “Piejūra”” 
 
 
 

16. 
Par nekustamā īpašuma “Tilmači-3” sadalīšanu 

A.Felts 
Pamats 
1. Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmā daļa. 
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts. 
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešā daļa. 
4. (Vārds, uzvārds) 31.07.2020. iesniegums. 
 
Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Tilmači-3” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.  
 
Izvērtējums 

Nekustamais īpašums “Tilmači-3” kadastra Nr.88620030048, kas atrodas Kolkas pagastā 
Dundagas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums “Tilmači-3”) sastāv no divām zemes 
vienībām: 

1) neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 88620030048, platība 0,3698ha; 
2) neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 88620030108, platība 0,4821ha. 

Nekustamā īpašuma “Tilmači-3” īpašniece (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx ir 
iesniegusi 31.07.2020. iesniegumu Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 
reģistrēts 31.07.2020. ar Nr.DD-3-26.1/20/384, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
“Tilmači-3”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 88620030108 un atdalītam 
īpašumam piešķirt  nosaukumu “Tilmacīši”.  

Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību 
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot 
no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta 
izstrādāšana nav paredzēta. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā 
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja 
nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļa nosaka, ka 
Pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un 
ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām, 
kā arī numurus telpu grupām.  

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.174: 
1. Piekrist nekustamā īpašuma “Tilmači-3”, kadastra Nr.88620030048 sadalīšanai, atdalot 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 88620030108. 

2. Nekustamam īpašumam “Tilmači-3”, kadastra Nr.88620030048 ar zemes vienību kadastra 
apzīmējums 88620030048, pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu “Tilmači-3”. 
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3. No nekustamā īpašuma “Tilmači-3”, kadastra Nr.88620030048 atdalāmai 

zemes vienībai (īpašumam), kadastra apzīmējums 88620030108, pēc sadalīšanas piešķirt 
nosaukumu “Tilmacīši”. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) personīgi Pašvaldībā 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 
 

17. 
Par detālplānojuma izstrādes apturēšanu nekustamā īpašuma zemes vienībai  “Kurgati”, 

Pitragā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā 
Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 
1. Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punkts,  
2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.pants,  
3. Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts 

 
Izvērtējums 
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punkts nosaka, ka Administratīvo lietu iestādē 
ierosina uz iesnieguma pamata. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.pants nosaka 
detālplānojuma izstrādes kārtību.  

1. Izskatot (Vārds, uzvārds) personas kods xxxxx (adrese: _, Rīga. LV-1002) 2020.gada 
11.augusta iesniegumu (saņemts Dundagas novada pašvaldībā 2020.gada 11.augustā ar 
Nr. DD-3-26.1/20/839, turpmāk – iesniegums), ar lūgumu atcelt 2020.gada 23.jūlija 
Dundagas novada domes lēmumu Nr.146 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma “Kurgati” zemes vienībai Pitragā ciems, Kolkas pagastā, Dundagas 
novadā”, konstatēts: 

2.  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 0,87 ha, un kadastra apzīmējumu 
88620040017, platība 1,6106 ha (turpmāk– nekustamais īpašums). Īpašuma tiesība uz 
Nekustamo īpašumu nostiprināta (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx.  
Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
88620040017. 

3. 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 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.175: 

Atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 23.jūlija Dundagas novada domes lēmumu Nr.146 “Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kurgati” zemes vienībai Pitragā 
ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā”, protokols Nr.10., 16.p. 

 
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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18. 
Par kārtību izglītības procesa organizēšanai Dundagas novadā 

COVID-19 infekcijas izplatības laikā 
Ziņo D.Neifelds; A.Felts, R.Rūmniece, A.Grīvāne, M.Burnevics 

Pamats: 
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants;  
2. MK noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 27.1. punkts 
 
Mērķis: 
Nodrošināt izglītības procesu Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs COVID-19 
infekcijas izplatības apstākļos, ievērojot piesardzības pasākumus epidemioloģiskās drošības 
risku mazināšanai 
 
Izvērtējums: 

2020.gada 13.martā valstī izsludināja ārkārtējo situāciju, nosakot virkni ierobežojumu, 
lai kavētu koronavīrusa COVID-19 izplatību. Viens no ierobežojumiem bija attālināto mācību 
organizēšana izglītības iestādēs. Līdz ar ārkārtas situācijas atcelšanu atceltas attālinātās 
mācības, kas nozīmē mācību procesa organizāciju klātienē izglītības iestādēs. Tomēr 
koronavīrusa COVID-19 izplatība turpinās. Tādēļ Ministru kabinets izdeva noteikumus Nr.360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuros 
jau veikti precizējoši grozījumi, kā arī IZM sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles 
centru izstrādāja divus dokumentus:  

“Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”; 
“Ieteikumi mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, 
ievērojot epidemioloģisko situāciju COVID-19 laikā”,  

kuros iekļauti nosacījumi mācību procesa īstenošanai izglītības iestādē, ieviešot noteiktus 
piesardzības pasākumus epidemioloģiskās drošības veicināšanai. Piesardzības pasākumi aptver  

izglītojamo, viņu likumisko pārstāvju un darbinieku informēšanu;  
fiziskās distances nodrošināšanu izglītības iestāžu iespēju robežās; 
higiēnas nodrošināšanas pasākumus; 
personas veselības stāvokļa uzraudzība, kas ietver rīcību, ja konstatētas elpošanas ceļu 
saslimšanas pazīmes vai konstatēta saslimšana ar COVID-19 infekciju. 

 
MK noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” nosaka, ka izglītības iestādes dibinātājs nosaka mācību procesa 
norises formu – daļēji vai pilnībā attālināti – atkarībā no epidemioloģiskās drošības situācijas 
pašvaldības teritorijā un no izglītības iestāžu iespējām īstenot IZM un SPKC sadarbībā 
veidotajos Ieteikumos noteiktajiem piesardzības pasākumiem. Attālinātu mācību organizēšana 
nosakāma, izvērtējot epidemioloģisko situāciju sadarbībā ar SPKC gadījumā, ja konstatēta un 
apstiprināta izglītojamā/-o vai darbinieka/-u saslimšana ar COVID-19 infekciju 
 
Sagatavotais lēmuma projekts: 

1. Noteikt, ka ar 2020.gada 1.septembri Dundagas novada izglītības iestādes izglītības 
procesu organizē klātienē ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu 
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” noteiktos nosacījumus, prasības un ierobežojumus (t.sk. aizliegumu 
apmeklēt izglītības iestādi jebkurai personai ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm). 

2. Deleģēt Dundagas vidusskolas direktoru noteikt daļēji attālinātu izglītības procesa 
īstenošanu (līdz 20%) izglītības iestādē, saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru. 

3. Deleģēt Dundagas novada izpilddirektoru pieņemt lēmumu 
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3.1. par daļēja (vairāk kā 20%) izglītības procesa organizēšanu 

attālināti Dundagas novada izglītības iestādēs; 
3.2. par izglītības procesa organizēšanu attālināti pilnībā izglītības iestādēs, to 

saskaņojot ar SPKC un informējot novada domi. 
4. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem: 

4.1. izstrādāt kārtību, kas izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 
noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības 
satura centra un Slimību profilakses kontroles centra ieteikumos minēto. Kārtībā 
noteikt izglītības procesa organizēšanu iestādē klātienes, daļējas attālinātās un 
attālinātās  apmācības situācijās, tai skaitā, ierašanos iestādē, garderobes un citu 
koplietošanas telpu izmantošanu, dienas plānojumu klasēm, pedagogiem, 
atbalsta personālam, administrācijai, tehniskajiem darbiniekiem, starpbrīžu 
norisi un laiku, ēdināšanas organizēšanu (izņemot interešu un profesionālās 
ievirzes izglītības iestādes), rīcību, ja iestādē esošai personai tiek konstatētas 
slimības pazīmes; 

4.2. nepieļauj personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni, kā arī 
personu,  kurām  noteikta pašizolācija,  mājas  karantīna vai  izolācija,  klātbūtni 
izglītības iestādē, ja izglītības iestādei ir informācija; 

4.3. nodrošināt, ka visi iestādes darbinieki, izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji 
ir iepazīstināti ar iestādē noteikto kārtību. 

5. Noteikt, ka izglītības iestādes izstrādātā kārtība ir saistoša izglītojamajiem un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem, darbiniekiem un citām personām, kas apmeklē izglītības 
iestādi. 

6. Sabiedrisko attiecību speciālistam nodrošināt, ka izglītības iestāžu izstrādāto kārtību 
aktuālās versijas publicētas interneta vietnē www.dundaga.lv. Par aktuālo versiju 
iesniegšanu Sabiedrisko attiecību speciālistam atbildīgi iestāžu vadītāji. 

 
Tiek ierosināts no sagatavotā lēmuma projekta izslēgt 2.un 3.punktu, par ko veikt 
atsevišķu balsojumu. 
 
Balsojums par lēmuma projekta 2.puktu: 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics,   
R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – 2 (V.Skuja, A.Grīvāne) 
NOLEMJ izslēgt no lemjošās daļas 2.punktu. 
 
Balsojums par lēmuma projekta 3.puktu: 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics,   
R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – 2 (V.Skuja, A.Grīvāne) 
NOLEMJ izslēgt no lemjošās daļas 3.punktu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.176: 

1. Noteikt, ka ar 2020.gada 1.septembri Dundagas novada izglītības iestādes izglītības procesu 
organizē klātienē ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
noteiktos nosacījumus, prasības un ierobežojumus (t.sk. aizliegumu apmeklēt izglītības 
iestādi jebkurai personai ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm). 

2. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem: 
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2.1. izstrādāt kārtību, kas izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2020. 

gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai”, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības 
satura centra un Slimību profilakses kontroles centra ieteikumos minēto. Kārtībā noteikt 
izglītības procesa organizēšanu iestādē klātienes, daļējas attālinātās un attālinātās  
apmācības situācijās, tai skaitā, ierašanos iestādē, garderobes un citu koplietošanas 
telpu izmantošanu, dienas plānojumu klasēm, pedagogiem, atbalsta personālam, 
administrācijai, tehniskajiem darbiniekiem, starpbrīžu norisi un laiku, ēdināšanas 
organizēšanu (izņemot interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādes), rīcību, ja 
iestādē esošai personai tiek konstatētas slimības pazīmes; 

2.2. nepieļauj personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni, kā arī 
personu,  kurām  noteikta pašizolācija,  mājas  karantīna vai  izolācija,  klātbūtni 
izglītības iestādē, ja izglītības iestādei ir informācija; 

2.3. nodrošināt, ka visi iestādes darbinieki, izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji 
ir iepazīstināti ar iestādē noteikto kārtību. 

3. Noteikt, ka izglītības iestādes izstrādātā kārtība ir izglītojamajiem un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem, darbiniekiem un citām personām, kas apmeklē izglītības 
iestādi. 

4. Sabiedrisko attiecību speciālistam nodrošināt, ka izglītības iestāžu izstrādāto kārtību 
aktuālās versijas publicētas interneta vietnē www.dundaga.lv. Par aktuālo versiju 
iesniegšanu Sabiedrisko attiecību speciālistam atbildīgi iestāžu vadītāji. 

 
 

19. 
Par automašīnas HONDA CR-V izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo I.Ralle; A.Felts 

Pamats 
1. Dundagas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr. 106 „Par automašīnas izsoles sākumcenas 
noteikšanu”. 
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums. 
3. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 
14.08.2020. sēdes protokola Nr.13, 1. punkts; 
4. 01.11.2019. Publiskās personas mantas atsavināšanas likums. 
 

Mērķis 
Apstiprināt automašīnas HONDA CR-V izsoles rezultātu. 

 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.05.2020. lēmumu Nr. 106 „Par automašīnas 
izsoles sākumcenas noteikšanu” nolēma atsavināt rakstiskā izsolē pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu – automašīnu HONDA CR-V, reģistrācijas Nr.GP 4090, pirmā reģistrācija – 
29.06.2007., pilna masa – 2050 kg, par nosacīto cenu 3 600,00 €. 
Izsole tika organizēta 14.08.2020., uz to bija pieteikušies divi izsoles dalībnieki. 

Saskaņā ar Komisijas 14.08.2020. sēdes protokola Nr. 13.,1.punktu automašīnu 
HONDA CR-V, reģistrācijas Nr.GP 4090 par visaugstāko cenu - 4005,00 € nosolīja (Vārds, 
uzvārds), personas kods xxxxx. 

Izsoles noteikumu 23. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldības dome 
ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas. (Vārds, uzvārds) ir samaksājis  
avansa maksājumu 10% no  nosolītās cenas. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 
V.Skuja, R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 14. augustā notikušās automašīnas HONDA CR-V, reģistrācijas 
Nr.4090 izsoles rezultātu un pārdot automašīnu HONDA CR-V, reģistrācijas Nr.4090 izsoles 
uzvarētājam (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par pirkuma maksu 4005,00 € (četri 
tūkstoši pieci eiro un 00 centi).  

2. Uzdot saimnieciskā dienesta vadītājam noslēgt pirkuma līgumu ar (Vārds, uzvārds), 
personas kods xxxxx par kustamā īpašuma automašīnas HONDA CR-V, reģistrācijas 
Nr.GP4090 pārdošanu. 

 
Lēmums nododams izpildei:  Saimnieciskajam dienestam. 

 
 

20. 
Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.11 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 
Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 26.03.2020. lēmums Nr. 54 „Par dzīvokļa 
īpašuma „Baltā skola” Nr.11 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, 34.pants. 
4. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

14.05.2020. sēdes protokola Nr.13., 4. punkts; 
4. 01.11.2019. Publiskās personas mantas atsavināšanas likums. 
 

Mērķis 
Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.11 izsoles rezultātu. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 54 „Par dzīvokļa īpašuma „Baltā 
skola” Nr.11 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma atsavināt rakstiskā izsolē 
dzīvokļa īpašumu „Baltā skola” Nr.11 ar kadastra numuru 8850 900 0525, kadastra 
apzīmējums 8850 015 0132 001, kas  sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 60,9 m2  un pie 
dzīvokļa īpašuma piederošajām 609/7170 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes 
(kadastra apzīmējums 8850 015 0132 001), par nosacīto cenu 1280,00 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.11 izsole notika 14.08.2020., uz to bija pieteicies viens 
dalībnieks. 

Saskaņā ar Komisijas 14.08.2020. sēdes protokola Nr. 13., 4.punktu dzīvokļa īpašumu 
„Baltā skola” Nr.11 par 1300,00 € nosolīja (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.11, Mazalakste, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā, izsoles noteikumu 30. punkts nosaka, ka izsoles 
rezultātus apstiprina Pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma 
saņemšanas. (Vārds, uzvārds) ir samaksājusi avansa maksājumu 10% no  nosolītās cenas. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 14. augusta notikušā dzīvokļa īpašuma “Baltā skola” nr.11, 
Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0525, kas sastāv no 
dzīvokļa ar kopējo platību 60,9 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 609/7170 
domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, izsoles rezultātu un pārdot dzīvokļa īpašumu 
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izsoles uzvarētājam (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par pirkuma maksu 
1300,00 € (viens tūkstotis trīs simti eiro un 00 centi).  

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot dzīvokļa īpašuma “Baltā skola” Nr.11, 
Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0525, pirkuma 
līgumu ar (Vārds, uzvārds). personas kods xxxxx. 

 
Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 

21. 
Par nekustamā īpašuma „Dārza iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 
Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.02.2017. lēmums Nr. 254 „Par nekustamā 
īpašuma “Dārza iela 4” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”;  

2. Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārza iela 4”, Dundagā, Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā, astotās izsoles noteikumu 30. punkts. 

3. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 
14.08.2020. sēdes protokola Nr.13., 5. punkts; 
 
Mērķis 
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dārza iela 4” izsoles rezultātus. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 27.02.2017. lēmumu Nr. 254 „ Par nekustamā 
īpašuma “Dārza iela 4” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma atsavināt rakstiskā 
izsolē nekustamo īpašumu „Dārza iela 4” ar kadastra numuru 8850 020 0274 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Dārza iela 4”) par sākumcenu 2800,00 €. 

Nekustamā īpašuma „Dārza iela 4” astotā izsole notika 14.08.2020., uz to bija pieteicies 
viens dalībnieks. 

Saskaņā ar Komisijas 14.08.2020. sēdes protokola Nr. 13., 5.punktu nekustamo īpašumu 
„Dārza iela 4” par 2800,00 € nosolīja (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārza iela 4”, Dundagā, Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā, astotās izsoles noteikumu 30. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus 
apstiprina Pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas. 
(Vārds, uzvārds) samaksājusi avansa maksājumu 10% no  nosolītās cenas. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 14. augustā notikušā nekustamā īpašuma “Dārza iela 4”, Dundagā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr. 8850 020 0274, izsoles rezultātus un pārdot 
nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājai (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par pirkuma 
maksu 2800,00 € (divi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi).  

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma “Dārza iela 4”, 
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr. 8850 020 0274, pirkuma līgumu 
ar (Vārds, uzvārds). 

 
Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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22. 
Par nekustamā īpašuma „Jauntūļi” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 
Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmums Nr. 321 „Par nekustamā 
īpašuma “Jauntūļi” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

2. Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Jauntūļi”, Dundaga, Dundagas  
pagasts, Dundagas novads, izsoles noteikumu 42. punkts. 

3. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 
14.08.2020. sēdes protokola Nr.13.,6. punkts; 
 
Mērķis 
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jauntūļi” izsoles rezultātu. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumu Nr. 321 „Par nekustamā 
īpašuma “Jauntūļi” atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma atsavināt rakstiskā 
izsolē nekustamo īpašumu “Jauntūļi” ar kadastra numuru 8850 024 0010, kas  sastāv no 0,1447 
ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0010, uz kuras reģistrēta ēka ar 
kopējo platību 266,9 m2, kadastra apzīmējumu 8850 024 0010 001 (turpmāk arī nekustamais 
īpašums “Jauntūļi”), par sākumcenu 4905,00 €. 

Nekustamā īpašuma “Jauntūļi” izsole notika 14.08.2020., uz to bija pieteicies viens 
dalībnieks. 

Saskaņā ar Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 14.08.2020. sēdes 
protokola Nr. 13., 6.punktu nekustamo īpašumu “Jauntūļi“ par 5600,00 € nosolīja (Vārds, 
uzvārds), personas kods xxxxx. 

Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jauntūļi”, Dundaga, Dundagas 
pagasts, Dundagas novads, izsoles noteikumu 42. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus 
apstiprina Pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas. 
(Vārds, uzvārds) ir samaksājis 10 % no nosolītās summas. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 14. augusta notikušā nekustamā īpašuma “Jauntūļi”, Dundaga, 
Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 024 0010, kas sastāv no 0,1447 ha 
lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0010 uz kuras reģistrēta ēka ar kopējo 
platību 266,9 m2, kadastra apzīmējumu 8850 024 0010 001, izsoles rezultātus un pārdot 
nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par pirkuma 
maksu 5600,00 € (pieci tūkstoši seši simti eiro un 00 centi).  

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma “Jauntūļi”, Dundaga, 
Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 024 0010, pirkuma līgumu ar (Vārds, 
uzvārds), personas kods xxxxx. 

 
Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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23. 
Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 15 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 
Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. lēmums Nr. 198 „Par dzīvokļa 
īpašuma „Skolotāju māja 2” – 15 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

2. Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2”- 15, Mazirbe, 
Kolkas pagasts, Dundagas novads, izsoles noteikumu 42. punkts. 

3. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 
14.08.2020. sēdes protokola Nr.13.,11. punkts. 

4. 01.11.2019. Publiskās personas mantas atsavināšanas likums. 
 
Mērķis 
Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 15 izsoles rezultātus. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. lēmumu Nr. 198 „Par dzīvokļa 
īpašuma „Skolotāju māja 2” - 15 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma atsavināt 
mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 15 ar kadastra numuru 8862 900 0285, 
kas  sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 71,4 m2  un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 
714/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes (turpmāk – dzīvokļa īpašums 
„Skolotāju māja 2” - 15), par sākumcenu 5840,00 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 15 izsole notika 14.08.2020., uz to bija 
pieteikušies četri dalībnieki. 

Saskaņā ar Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 14.08.2020. sēdes 
protokola Nr. 13., 11.punktu dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 15 par 7015,00 € nosolīja 
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 15, Mazirbe, Kolkas 
pagasts, Dundagas novads, izsoles noteikumu 42. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus 
apstiprina Pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas. 
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx ir samaksājusi avansa maksājumu 10 % no nosolītās 
summas. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 14. augusta notikušā dzīvokļa īpašuma “Skolotāju māja 2” - 15, 
Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8862 900 0285, kas sastāv no 
dzīvokļa ar kopējo platību 71,4 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 714/9539 
domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa 
īpašumu izsoles uzvarētājai (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par pirkuma maksu 
7015,00 € (septiņi tūkstoši piecpadsmit eiro un 00 centi).  

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot dzīvokļa īpašuma “Skolotāju māja 2” – 15, 
Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8862 900 0285, pirkuma līgumu ar 
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

 
Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 
 



 28 
 

24. 
Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 18 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 
Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 26.09.2019. lēmums Nr. 234 „Par dzīvokļa 
īpašuma „Skolotāju māja 2” – 18 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

2. Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2”- 18, Mazirbe, 
Kolkas pagasts, Dundagas novads, izsoles noteikumu 39. punkts. 

3. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 
14.08.2020. sēdes protokola Nr.13., 12. punkts; 

4. 01.11.2019. Publiskās personas mantas atsavināšanas likums. 
 

Mērķis 
Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 18 izsoles rezultātus. 

 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 26.09.2019. lēmumu Nr. 234 „Par dzīvokļa 
īpašuma „Skolotāju māja 2” - 18 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma atsavināt 
rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 18 ar kadastra numuru 8862 900 0288, 
kas  sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 70,60 m2  un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 
706/9539 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes (turpmāk – dzīvokļa īpašums 
„Skolotāju māja 2” - 18), par sākumcenu 7290,00 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 18 izsole notika 14.08.2020., uz to bija 
pieteikušies seši dalībnieki. 

Saskaņā ar Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 14.08.2020. sēdes 
protokola Nr. 13., 12.punktu dzīvokļa īpašumu „Skolotāju māja 2” – 18 par 15090,00 € 
nosolīja (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 18, Mazirbe, Kolkas 
pagasts, Dundagas novads, izsoles noteikumu 39. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus 
apstiprina Pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas. 
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx ir samaksājusi avansa maksājumu 10 % apmērā no 
nosolītās summas. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 14. augusta notikušā dzīvokļa īpašuma “Skolotāju māja 2” - 18, 
Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8862 900 0288, kas sastāv no 
dzīvokļa ar kopējo platību 70,6 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 706/9539 
domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa 
īpašumu izsoles uzvarētājai (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par pirkuma maksu 15 
090,00 € (piecpadsmit tūkstoši deviņdesmit eiro un 00 centi).  

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot dzīvokļa īpašuma “Skolotāju māja 2” – 18, 
Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8862 900 0288, pirkuma līgumu ar 
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

 
Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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25. 
Par dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis Nr.4 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 
Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmums Nr. 107 „Par dzīvokļa 
īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis 4 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

2. Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis 4, Dundaga, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā, izsoles noteikumu 41. punkts. 

3. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 
14.08.2020. sēdes protokola Nr.13., 13. punkts; 

4. 01.11.2019. Publiskās personas mantas atsavināšanas likums. 
 

Mērķis 
Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis 4 izsoles rezultātu. 

 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmumu Nr. 107 „Par dzīvokļa 
īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis Nr.4 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma 
atsavināt mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Vectūļi” dzīvoklis Nr.4 ar kadastra numuru 8850 
900 0509, kas  sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 19 m2  un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošajām 190/2419 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes (turpmāk – dzīvokļa 
īpašums „Vectūļi” dzīvoklis nr.4), par sākumcenu 200,00 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis Nr.4 izsole notika 14.08.2020., uz to bija pieteicies 
viens dalībnieks. 

Saskaņā ar Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 14.08.2020. sēdes 
protokola Nr. 13., 13.punktu dzīvokļa īpašumu „Vectūļi” dzīvoklis Nr.4 par 250,00 € nosolīja 
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis Nr.4, Dundaga, 
Dundagas pagasts, Dundagas novads, izsoles noteikumu 41. punkts nosaka, ka izsoles 
rezultātus apstiprina Pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma 
saņemšanas. (Vārds, uzvārds) ir samaksājusi avansa maksājumu 10% no nosolītās  summas. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 14. augusta notikušā dzīvokļa īpašuma “Vectūļi” dzīvoklis Nr.4, 
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0509, kas sastāv no 
dzīvokļa ar kopējo platību 19 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 190/2419 domājamām 
daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles 
uzvarētājai (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par pirkuma maksu 250,00 € (divi simti 
piecdesmit eiro un 00 centi).  

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot dzīvokļa īpašuma “Vectūļi” dzīvoklis Nr.4, 
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0509, pirkuma līgumu 
ar (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

 
Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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26. 
Par dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis Nr.5 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 
Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmums Nr. 108 „Par dzīvokļa 
īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis 5 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

2. Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis 5, Dundaga, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā, izsoles noteikumu 41. punkts. 

3. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 
14.08.2020. sēdes protokola Nr.13., 14. punkts; 

4. 01.11.2019. Publiskās personas mantas atsavināšanas likums. 
 
Mērķis 
Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis 5 izsoles rezultātu. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 27.04.2018. lēmumu Nr. 107 „Par dzīvokļa 
īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis Nr.5 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nolēma 
atsavināt mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu „Vectūļi” dzīvoklis Nr.5 ar kadastra numuru 8850 
900 0508, kas  sastāv no dzīvokļa ar kopējo  platību 60,9 m2  un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošajām 609/2419 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes (turpmāk – dzīvokļa 
īpašums „Vectūļi” dzīvoklis nr.5), par sākumcenu 1046,00 €. 

Dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis Nr.5 izsole notika 14.08.2020., uz to bija pieteicies 
viens dalībnieks. 

Saskaņā ar Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 14.08.2020. sēdes 
protokola Nr. 13., 14.punktu dzīvokļa īpašumu „Vectūļi” dzīvoklisNr.5 par 1096,00 € nosolīja 
(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis Nr.5, Dundaga, 
Dundagas pagasts, Dundagas novads, izsoles noteikumu 41. punkts nosaka, ka izsoles 
rezultātus apstiprina Pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma 
saņemšanas. (Vārds, uzvārds) ir samaksājusi avansa maksājumu 10 % apmērā no nosolītās 
summas. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 14. augusta notikušā dzīvokļa īpašuma “Vectūļi” dzīvoklis Nr.5, 
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0508, kas sastāv no 
dzīvokļa ar kopējo platību 60,9 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 609/2419 
domājamām daļām no dzīvojamās ēkas un zemes, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa 
īpašumu izsoles uzvarētājai (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx, par pirkuma maksu 
1096,00 € (viens tūkstotis deviņdesmit seši eiro un 00 centi).  

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot dzīvokļa īpašuma “Vectūļi” dzīvoklis Nr.5, 
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0509, pirkuma līgumu 
ar (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx. 

 
Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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27. 
Par traktora piekabes 2PTS 4 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.Felts 
Pamats 
1. Dundagas novada domes 27.02.2020. lēmums Nr. 27 „Par traktora piekabes pārdošanu”. 
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums. 
3. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 
14.08.2020. sēdes protokola Nr.13., 15. punkts; 
4. 01.11.2019. Publiskās personas mantas atsavināšanas likums. 

 

Mērķis 
Apstiprināt traktora piekabes 2PTS 4 izsoles rezultātu. 

 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr. 27 „Par traktora piekabes 
pārdošanu” nolēma atsavināt mutiskā izsolē pašvaldībai piederošo kustamo mantu – traktora 
piekabi 2PTS 4, reģistrācijas Nr.P1472LK, izlaiduma gads 1979.gads, pilna masa – 5800 kg, 
par nosacīto cenu 200,00 €. 

Izsole tika organizēta 14.08.2020., uz to bija pieteikušies divi izsoles dalībnieki. 
Saskaņā ar Komisijas 14.08.2020. sēdes protokola Nr. 13, 15.punktu traktora piekabi 2PTS 
4, reģistrācijas Nr.P1472LK par visaugstāko cenu - 560,00 € nosolīja (Vārds, uzvārds), 
personas kods xxxxx. 

Izsoles noteikumu 30. punkts nosaka, ka izsoles rezultātus apstiprina Pašvaldības dome ne 
vēlāk kā 30 dienu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas. (Vārds, uzvārds) ir samaksājis 
avansa maksājumu 10% no  nosolītās cenas. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 14. augusta notikušās traktora piekabes izsoles rezultātu un pārdot 
traktora piekabi 2PTS 4, reģistrācijas Nr. P1472LK izsoles uzvarētājam (Vārds, uzvārds), 
personas kods xxxxx, par pirkuma maksu 560,00 € (pieci simti sešdesmit eiro un 00 centi).  

2. Uzdot saimnieciskā dienesta vadītājam noslēgt pirkuma līgumu ar (Vārds, uzvārds), 
personas kods xxxxx par kustamā īpašuma traktora piekabes 2PTS 4, reģistrācijas Nr. 
P1472LK pārdošanu. 

Lēmums nododams izpildei:  Saimnieciskajam dienestam. 
 
 

 
 
 

28. 
Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu 

Ziņo J.Mauriņš 
 
Jautājuma izskatīšanu vada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Mauriņš. 
 
Pamats 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 
pirmā daļa 
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Mērķis 
Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana domes priekšsēdētājam 

Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldībā 2020.gada 24.augustā saņemts domes priekšsēdētāja 

Alda Felta  iesniegums (reģ.Nr.DD-3-26.2/20/440), kurā lūgts piešķirt apmaksātu kārtējo 
atvaļinājumu no 2020.gada 07.septembra līdz 2020.gada 23.septembrim. 

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 7 balsīm par (Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 
V.Skuja, R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – nav; A.Felts balsošanā nepiedalās. 
NOLEMJ: 
 Piešķirt Dundagas novada domes priekšsēdētājam Aldim Feltam  2 kalendārās nedēļas 
un trīs darba dienas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (no 2020.gada 07.septembra līdz 
2020.gada 23.septermbrim) par laika periodu no 2019.gada 2.jūlija līdz 2020.gada 1.jūlijam. 

Lēmums nododams izpildei  Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 
  
 

29. 
Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja amata 

Ziņo A.Kojro, A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts, Darba likuma 100. panta 
ceturtā daļa, 57. panta pirmā daļa 

 
Mērķis 
           Darba tiesisko attiecību izbeigšana 
 
Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2020. gada 4. augustā saņemts un ar numuru  
DD-3-26.2/20/389 reģistrēts Jāņa Langzama 2020. gada 04. augusta iesniegums ar 
lūgumu pārtraukt darba tiesiskās attiecības uz pašas vēlēšanos ar 2020. gada 
14 .augustu. 

2. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var 
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 
pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, tātad pirms tiek izbeigtas darba tiesiskās 
attiecības ar Jāni Langzamu, Dundagas novada pašvaldības domei jālemj par viņas 
atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja amata.  

3. Darba likuma 100. panta pirmā daļa nosaka, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā 
uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš. No iesniegumam pievienotās vienošanās 
izriet, ka Sociālā dienesta vadītājs vēlas saīsināt uzteikuma termiņu, noslēdzot par to 
vienošanos atbilstoši Darba likuma 100. panta ceturtajai daļai, kas nosaka, ka 
darbiniekam un darba devējam vienojoties, darba līgumu var izbeigt arī pirms 
uzteikuma termiņa izbeigšanās.  

4. No iesniegumam pievienotās vienošanās (pielikums Nr.1.) izriet, ka Sociālā dienesta 
vadītājs vēlas saņemt papildu piemaksu par 2020.gada aprīļa mēnesī un maija mēnesī 
veikto papildus darbu (30% no Sociālā dienesta vadītāja Jāņa Langzama mēnešalgas). 

5. Par minēto piemaksu Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) 2020. gada 
17. jūlijā ir saņēmusi un ar numuru DD-3-26.1/20/720 reģistrējusi Dundagas novada 
pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Jāņa Langzama (turpmāk – Iesniedzēja) sūdzību. 
Sūdzības izskatīšana notika 2020. gada 24. jūlijā plkst.10.00 Pils ielā 5-1, Dundaga, 
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Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270. Sūdzību izskatīja Dundagas 
novada pašvaldības Centrālās administrācijas juriskonsults Ainārs Korulis, 
pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Alda Felta 
izsniegto pilnvaru.  

6. Par minēto piemaksu Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) 2020. gada 
5. augustā ir saņēmusi un ar numuru DD-3-31.2/20/797 reģistrējusi Latvijas Iekšlietu 
darbinieku arodbiedrības (LIDA) iesniegumu Nr. 213/2020-N “Par piemaksu par 
papildus darbu” (pievienots pielikumā), kurā LIDA aicina Dundagas novada 
pašvaldību nekavējoties izlemt jautājumu par piemaksas piešķiršanu Jānim Langzamam 
pēc būtības. Papildus LIDA norāda, ka gadījumā, ja pieņemtais lēmums neatbildīs 
tiesību normām, LIDA būs spiesta vērsties tiesā biedra interesēs. 

7. Atbilstoši Darba likuma 57.panta pirmajai daļai darba devējam ir tiesības ne ilgāk kā uz 
vienu mēnesi viena gada laikā norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba 
veikšanai, lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu 
izraisītas sekas, kuras nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu 
uzņēmumā. Dīkstāves gadījumā darba devējam ir tiesības norīkot darbinieku darba 
līgumā neparedzēta darba veikšanai ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem viena gada laikā. 
Dīkstāve var iestāties ārkārtējās situācijas izraisīto apstākļu dēļ, kas nozīmē, ka 
izpilddirektora p.i. varēja norīkot darbinieku (iestādes vadītāju) pildīt amata aprakstā 
neparedzētus darba pienākumus, saglabājot tikai vidējo izpeļņu. Konkrētajā gadījumā  
LIDA prasījumā nav ņemta vērā ārkārtējā situācija visā valstī, kā arī dīkstāves apstākļu 
iestāšanās Dundagas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne, 
V.Skuja, R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 
NOLEMJ: 

1. Piekrist atbrīvot no amata Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāju Jāni 
Langzamu, personas kods xxxxx, sakarā ar iesniegumu par darba uzteikumu un darba 
tiesisko attiecību izbeigšanu un vienošanos par uzteikuma termiņa saīsināšanu 
(pielikums Nr.2). 

 
2. Pieņemt zināšanai, ka Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu 

izpildītājs Andris Kojro 14.08.2020. ir izdevis rīkojumu Nr. DD-3-4.2/20/26 “Par darba 
tiesisko attiecību izbeigšanu” un parakstījis vienošanos par uzteikuma termiņa 
saīsināšanu (pielikums Nr.2). 

 
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, izpilddirektora pienākumu 
izpildītājam Andrim Kojro,  
 

30. 
Par papildu darbiem Zītaru ēkā 

Ziņo A.Kojro; A.Felts, M.Burnevics, Z.Tālberga, R.Rūmniece 
Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.pants;  
2. Dundagas novada pašvaldības nolikuma 28.p. - sniedz priekšlikumus par pašvaldības 

īpašumu apsaimniekošanu 
3. Pašvaldības saistošie noteikumi “”Par pašvaldības 2020.gada budžetu””;  

 
 
Mērķis 
Novērst avārijas situāciju pašvaldības īpašumā.   
 
Izvērtējums 
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   Uzsākot būvdarbus “”Zītaru”” ēkā, tika konstatēts, ka neapmierinošā un bīstamā 
stāvoklī ir piecas sijas bēniņos-caur jumta segumu iekļuvušu nokrišņu rezultātā tās ir 
satrupējušas. Būvdarbu laikā ir pieiets pārāk tuvu trupējuma vietai un tā ir iebrukusi. Ir 
uzstādīts pagaidu balsts, konstatēti arī elektroinstalācijas bojājumi ar īssavienojumiem. 
Pirms siltumizolācijas materiālu ieklāšanas ir jāveic siju nomaiņa un griestu apdares darbi 
ēkas otrā stāva telpās, bet šadi darbi 2019. gada 12. decembra izstrādātajā būvdarbu 
apliecinājuma kartē nav paredzēti. Ir sagatavota minēto papilddarbu izmaksu tāme par EUR 
7562,70. 
   Kolkas pagasta pārvaldes budžetā “”Zītaru”” ēkas jumta  nomaiņai un bēniņu siltināšanai 
bija paredzēti EUR 43570,00. Būvdarbu līgums pēc iepirkuma rezultātiem tika  noslēgts 
par EUR 30254,73, līdz ar to papildus finanšu līdzekļi nav nepieciešami. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, ,A.Grīvāne, 
V.Skuja, R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 
NOLEMJ: 
Atļaut veikt siju nomaiņas un apdares  darbus par EUR 7562,70, slēdzot līgumu ar SIA RRB. 
Izmaiņas ņemt vērā pie budžeta precizēšanas. 
 
 
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 
 

 
31. 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 
Ziņo A.Kojro; A.Felts, R.Rūmniece, A.Grīvāne, Z.Tālbera 

Pamats 
1. (Vārds, uzvārds) 06.08.2020. iesniegums.  
2. Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts. 
3. Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmā daļa.  
4. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 4.punkts. 
 
Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) personas 
kods xxxxx  (turpmāk – persona) 06.08.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 06.08.2020. ar 
Nr. DD-3-26.2/20/396), kurā ir lūgts rast risinājumu apdzīvojamās platības piešķiršanai. 
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie 
personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju. 

Likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmā daļā ir noteikts, ka 
pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pašvaldības teritorijā dzīvojošas personas, 
kuras pieder pie tās pašvaldības domes noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz 
palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas. 

 Pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums “Dakterlejas iela” ar kadastra Nr.8850 
520 0015, kura sastāvā ir dzīvoklis Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0018 005 001 ar 
kopējo platību 34,30 m2 (turpmāk – dzīvoklis Nr.1).      

Nekustamā īpašuma “Dakterlejas iela” daudzīvokļu ēkas dzīvokli Nr.1, kadastra 
apzīmējums 8850 020 0018 005 001 (turpmāk - dzīvoklis Nr.1) pašvaldība izmanto izīrēšanai - 
palīdzības sniegšana  dzīvokļu jautājuma risināšanā. Persona ir reģistrēta palīdzības sniegšanas 
reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrs” ar 
4.kārtas numuru. Reģistrā esošām personām, kuras atrodas ar augstāku kārtas numuru dzīvokļa 
platība nav atbilstoša, jo ģimenēs ir līdz 6 cilvēkiem. 
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Par dzīvokļa Nr.1 izmantošanu iepriekšējais īres līgums ir beidzies. 

 Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktā noteikto, lēmumu par palīdzības sniegšanu 
pieņem pašvaldības dome. 

  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 
A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx  . 
2. Noslēgt īres tiesību līgumu par nekustamā īpašuma “Dakterlejas iela” kadastra Nr. 8850 

520 0015, dzīvokli Nr.1 kadastra apzīmējums 8850 020 0018 005 001 ar (Vārds, uzvārds),  
personas kods xxxxx. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
 
Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā   
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 
Tiek ierosināts ņemt vērā un izpildīt nosacījumu, ja lēmuma projekts tiek gatavots par personu, 
kura palīdzības sniegšanas rindā nav pirmais, tad no personām, kas atrodas rindā pirms viņa, 
nepieciešams rakstveida atteikums no konkrētās dzīvojamās telpas. 

 
 
 
Sēde slēgta plkst. 11.25 

 
 

Sēdes vadītājs        A.Felts 
Protokols parakstīts 31 .08.2020. 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 31.08.2020. 
 
 


