
 
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 24.septembrī                                                                                             Nr.12. 

 

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 

Administrācijas darbinieki: Ainārs Korulis, Andris Kojro, Maruta Blūma, Linda Pavlovska-

Dišlere, Maruta Blūma, Ilze Pirvite, Iveta Plato 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Tiek ierosināts papildus izsludinātajai darba kārtībai papildus jautājumu: Par zemes nomas 

tiesībām. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Iekļaut darba kārtībā: 

25. Par zemes nomas tiesībām 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, J.Mauriņš, M.Burnevics, 

A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

2. Izpilddirektores p.i. ziņojums 

3. Par Kolkas pagasta pārvaldes mikroautobusa nomu operatīvajā līzingā 

4. Par finansējuma piešķiršanu Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes projektam “Kļavu 

vainagu sakopšana un formēšana” 

5. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Dundangas sendienas” projektam “Publiska 

atpūtas un maltītes ieturēšana dabā vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības 

“Ievlejas” teritorijā (3.kārta)” 

6. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Kolkas makšķernieku klubs” projektam “Koka 

takas atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā” 

7. Par asfalta virsmas atjaunošanu Dundagas ielām 

8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Dakterlejas ielā 3-4 

9. Par  apgaismojuma ierīkošanu Vīdales un Slīteres ielās 
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10. Par telpu remontiem  izglītības iestādēs 

11. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2020.gadam 

12. Par dalību ERASMUS projektā 

13. Par bruģēšanas darbiem Dundagas pagasta centrā 

14. Par telpu nomas maksu Kolkas pagasta “Brigās” 

15. Par vasaras brīvdabas estrādes pārbūves projekta izstrādi Kolkā 

16. Par Dundagas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem 

17. Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem Ernesta Dinsberga ielā 1 un Pils 

ielā 5, Dundagā 

20. Par grozījumiem Dundagas novada domes 28.05.2020. lēmumā Nr.114 

21. Par zemes robežu plāna grafiskā pielikuma apstiprināšanu 

22. Par nekustamā īpašuma nosaukumu 

23. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā 

24. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un finansējuma sadales komisijas sastāvā 

25. Par zemes nomas tiesībām 

 

Dažādi jautājumi 

 

Sēdei pievienojas depu6tāts Vilnis Skuja. 

 

1.  

Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

A.Felts, R.Rūmniece, Z.Tālberga 

Pamats: 

1. Tamāras Kaudzes 21.09.2020. iesniegums (reģ.Nr.DD-3-26.2/20/497); 

2. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās 

daļas 1.punkts un ceturtā daļa. 

 

Izvērtējums: 

Dundagas novada pašvaldībā 2020. gada 21. septembrī saņemts iesniegums no 

Dundagas novada pašvaldības domes deputātes Tamāras Kaudzes (reģistrēts ar Nr.DD-3-

26.2/20/497) par deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa sakarā ar pārcelšanos un papildu 

darba pienākumiem pamatdarbā. T.Kaudze domes sastāvā ievēlēta no vēlētāju apvienības 

“Strādāsim kopā”. 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta ceturtā 

daļa nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa 

iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta 

personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Savukārt minētā likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas brīdī, kad dome ir pieņēmusi 

lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos. 

 

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.190: 

Izbeigt Dundagas novada pašvaldības domes deputātes Tamāras Kaudzes, personas kods 

xxxxx, pilnvaras ar 24.09.2020. 

 

Lēmuma projekts nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
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2.  

Izpilddirektores p.i. ziņojums  

 

Izpilddirektora p.i. A.Kojro informē, ka ir sagatavots pārskats par projektu realizēšanu, kas tiek 

izsniegts deputātiem. 

 

Deputātu jautājumi: par tiesas sprieduma pārsūdzēšanu un zaudējumu piedzīšanu. 

 

 

3.  

Par Kolkas pagasta pārvaldes mikroautobusa nomu operatīvajā līzingā 

A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats 

1.   2017.gada 14.decembra nomas līgums Nr.Q121444 ar SIA SEB Līzings 

2.   Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants 

 

Mērķis 

Pašvaldības iestāžu nodrošināšana ar autotransportu.  

 

Izvērtējums 

2017.gada 14.decembrī Kolkas pagasta pārvaldes lietošanā tika nodots mikroautobuss Opel 

Vivaro, valsts reģistrācijas numurs LB8334, kuru Dundagas novada pašvaldība uz 2017.gada 

14.decembra nomas līguma Nr.Q121444 pamata iznomā no SIA SEB Līzings operatīvajā 

līzingā uz termiņu līdz 2020.gada 25.decembrim. Lai nodrošinātu Kolkas pagasta pārvaldes 

funkciju izpildes nepārtrauktību, nomas līguma termiņam beidzoties ir nepieciešams izdarīt 

izvēli un pieņemt lēmumu par to, vai: 

 

a) pašvaldība minēto transportlīdzekli pēc nomas līguma termiņa beigām iegādājas 

īpašumā, samaksājot līgumā noteikto atpakaļpirkuma summu; 

b) pašvaldība minēto transportlīdzekli atdod iznomātājam un slēdz jaunu nomas 

līgumu ar operatīvā līzinga nosacījumiem. 

 

Nomas priekšmeta atlikusī vērtība, par kādu tas nomas līguma termiņam beidzoties, ir 

jāiegādājas īpašumā, ir 6866.04 € bez PVN.  

 

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

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar 

pašvaldības kustamo mantu. Tā ka Dundagas novada pašvaldībā nav noteikta kārtība rīcībai ar 

operatīvā līzinga nomas priekšmetiem, par katru šādu gadījumu ir nepieciešams atsevišķs 

domes lēmums. 

 

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

R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.191: 

1) Neizmantot 2017.gada 14.decembra nomas līguma Nr.Q121444 priekšmeta Opel Vivaro, 

valsts reģistrācijas numurs LB8334, iegādes priekšrocības, nomas līguma termiņa beigās 

nododot to atpakaļ iznomātājam. 

  

2) Veikt atbilstošu iepirkuma procedūru jaunas astoņvietīgas automašīnas nomai ar operatīvā 

līzinga nosacījumiem: nomas līguma termiņš – pieci gadi; kopējā nomas priekšmeta vērtība – 

līdz 30000 €; piegādes termiņš – 2020.gada 25.decembris. 
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Lēmums nododams izpildei: Iepirkumu komisija 

 
 

4. 

Par finansējuma piešķiršanu Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes projektam “Kļavu 

vainagu sakopšana un formēšana” 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 2015.gada 26.februāra sēdes lēmums Nr.43 (protokols Nr.2, 15.§) 

“Par nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem””. Nolikuma “Atbalsts vietējo 

iniciatīvu projektiem” 4., 29., 31. un 32.punkts. 

2. Dundagas novada domes 2020.gada 23.jūlija sēdes lēmums Nr.140 (protokols Nr.10, 10.§) 

“Par projektu konkursu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2020.gadā 2.kārtas 

izsludināšanu”. 

3. Dundagas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmums Nr.162 (protokols Nr.4, 

12.§)  “Par Attīstības programmas rīcību plāna un investīciju plāna aktualizāciju”. 

Mērķis 

Projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” rezultātu apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība 2020.gada 3.augustā izsludināja projektu konkursa “Atbalsts 

vietējo iniciatīvu projektiem” 2.kārtu ar pieteikšanās termiņu no 2020.gada 3.augusta līdz 

31.augustam. 

Termiņa ietvaros Kolkas evaņģēliski luteriskās draudze iesniedza projekta “Kļavu vainagu 

sakopšana un formēšana” pieteikumu ar kopsummu 675,18 EUR. Projekta mērķis ir veikt 

Kolkas luterāņu baznīcas blakus esošās kļavu alejas sakopšanu. Draudzei pašai nav 

nepieciešamās tehnikas un prasmes, lai nozāģētu šos zarus, līdz ar to ir nepieciešami arborista 

pakalpojumi. Projekta ietvaros tiktu nozāģēti zari, kas apdraud baznīcas ēku un traucē 

ventilācijas nodrošināšanu ēkai.  

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

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

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

nolikums. 

Konkursa nolikuma 4.punkts nosaka, ka iesniegtos projektu pieteikumus izvērtē domes 

izveidota konkursa komisija (turpmāk – komisija) un virza domei apstiprināšanai. 

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

piešķiršanu projektiem. 

Iesniegtais projekts atbilst Dundagas novada attīstības programmas 2014.-2020. mērķiem 

un rīcībām sadaļā RV-V-8 “Labiekārtošanas projektu īstenošana” un V-27 “Veikt koku 

kopšanu novada ciemos un novada kapu teritorijās”. 

Komisija, saskaņā ar nolikuma 29.punktu, 2020.gada 2.septembrī ir izvērtējusi projekta 

pieteikumu un nolēma virzīt domei apstiprināšanai Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes 

projekta pieteikumu 675,18 EUR apmērā.  

 

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.192: 

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

finansējumu Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes projekta “Kļavu vainagu sakopšana un 

formēšana” īstenošanai 675,18 EUR apmērā. 
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Lēmums nosūtāms: Kolkas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

5. 

Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Dundangas sendienas” projektam “Publiska 

atpūtas un maltītes ieturēšana dabā vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības 

“Ievlejas” teritorijā (3.kārta)” 

A.Felts 

Pamats 

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

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

vietējo iniciatīvu projektiem” 4., 29., 31. un 32.punkts. 

2. Dundagas novada domes 2020.gada 23.jūlija sēdes lēmums Nr.140 (protokols Nr.10, 

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

2.kārtas izsludināšanu”. 

3. Dundagas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmums Nr.162 (protokols Nr.4, 

12.§)  “Par Attīstības programmas rīcību plāna un investīciju plāna aktualizāciju”. 

 

Mērķis 

Projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” rezultātu apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība 2020.gada 3.augustā izsludināja projektu konkursa “Atbalsts 

vietējo iniciatīvu projektiem” 2.kārtu ar pieteikšanās termiņu no 2020.gada 3.augusta līdz 

31.augustam. 

Termiņa ietvaros biedrība “Dundangas sendienas” iesniedza projekta “Publiska atpūtas un 

maltītes ieturēšana dabā vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības “Ievlejas” teritorijā 

(3.kārta)” pieteikumu ar kopsummu 982,48 EUR. Projekta iesniedzējs vēlas turpināt attīstīt 

publiski pieejamās atpūtas un maltītes ieturēšanas vietu dārzkopības sabiedrības “Ievlejas” 

teritorijā. Projekta mērķis ir uzstādīt 5 ozolkoka solus laukumā, kuru biedrība izveidojusi 

iepriekšējos gados.  

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

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

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

nolikums. 

Konkursa nolikuma 4.punkts nosaka, ka iesniegtos projektu pieteikumus izvērtē domes 

izveidota konkursa komisija (turpmāk – komisija) un virza domei apstiprināšanai. 

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

piešķiršanu projektiem. 

Iesniegtais projekts atbilst Dundagas novada attīstības programmas 2014.-2020. mērķiem 

un rīcībām sadaļā RV-V-8 “Labiekārtošanas projektu īstenošana” . 

Komisija, saskaņā ar nolikuma 29.punktu, 2020.gada 2.septembrī ir izvērtējusi projekta 

pieteikumu un nolēma virzīt domei apstiprināšanai biedrības “Dundangas sendienas” projekta 

pieteikumu 982,48 EUR apmērā ar nosacījumu, ka līdz līguma slēgšanai tiks precizēts projekta 

iesniegumam pievienotais pielikums, norādot precīzus ozolkoka solu izmērus.  

 

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

R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.193: 

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

finansējumu biedrības “Dundangas sendienas” projekta “Publiska atpūtas un maltītes 
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ieturēšana dabā vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības “Ievlejas” teritorijā 

(3.kārta)” īstenošanai 982,48 EUR apmērā. 

 

Lēmums nosūtāms: biedrībai “Dundangas sendienas” 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

6.  

Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Kolkas makšķernieku klubs” projektam “Koka 

takas atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā” 

Ziņo M.Blūma; A.Felts, V.Skuja 

Pamats 

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

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

vietējo iniciatīvu projektiem” 4., 29., 31. un 32.punkts. 

2. Dundagas novada domes 2020.gada 23.jūlija sēdes lēmums Nr.140 (protokols Nr.10, 

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

2.kārtas izsludināšanu”. 

3. Dundagas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmums Nr.162 (protokols Nr.4, 

12.§)  “Par Attīstības programmas rīcību plāna un investīciju plāna aktualizāciju”. 

 

Mērķis 

Projektu konkursa “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” rezultātu apstiprināšana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība 2020.gada 3.augustā izsludināja projektu konkursa “Atbalsts 

vietējo iniciatīvu projektiem” 2.kārtu ar pieteikšanās termiņu no 2020.gada 3.augusta līdz 

31.augustam. 

Termiņa ietvaros biedrība “Kolkas makšķernieku klubs” iesniedza projekta “Koka takas 

atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā” pieteikumu ar kopsummu 999,46 

EUR. Zēņu dīķa teritorijā 2013.gadā tika īstenots labiekārtošanas projekts, tomēr laika gaitā 

kvalitāti un izturību ir zaudējis izveidotais koka celiņš un neatļautās vietās tiek iebraukti jauni 

ceļi. Projekta mērķis ir atjaunot koka laipu 25m garumā un uzstādīt 2 koka barjeras mehānisko 

transportlīdzekļu kustības ierobežošanai. 

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

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

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

nolikums. 

Konkursa nolikuma 4.punkts nosaka, ka iesniegtos projektu pieteikumus izvērtē domes 

izveidota konkursa komisija (turpmāk – komisija) un virza domei apstiprināšanai. 

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

piešķiršanu projektiem. 

Komisija, saskaņā ar nolikuma 29.punktu, 2020.gada 2.septembrī ir izvērtējusi projekta 

dokumentāciju un nolēma virzīt domei apstiprināšanai biedrības  “Kolkas makšķernieku klubs” 

projekta pieteikumu 999,46 EUR apmērā ar nosacījumu, ka līdz līguma slēgšanai pašvaldībai 

tiks iesniegts saskaņojums par projektā paredzētajām aktivitātēm ar Valsts vides dienestu un 

Dabas aizsardzības pārvaldi. 

 

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.194: 

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

finansējumu biedrības “Kolkas makšķernieku klubs” projekta “Koka takas atjaunošana un 
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barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā” īstenošanai 999,46 EUR apmērā ar 

nosacījumu, ka līdz līguma slēgšanai par projektā paredzētajām darbībām pašvaldībai tiks 

iesniegts saskaņojums ar Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi. 

 

Lēmums nosūtāms: Biedrībai “Kolkas makšķernieku klubs” 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 
7. 

Par asfalta virsmas atjaunošanu Dundagas ielām 

A.Felts 

Pamats 

1.   Domes saistošie noteikumi par pašvaldības 2020. gada budžetu,  

2.   2008. gada 11. marta MK noteikumi nr. 173. 

 

Mērķis 

Pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas nodrošināšana. 

 

Izvērtējums 

 Dundagas pagasta Dundagā ielas nr.1 Pils iela un ielas nr.9 Saules iela asfalta segums ir 

sliktā stāvoklī, tas ir saplaisājis, ar iesēdumiem. Šīs ielas ir ar vislielāko kustības intensitāti, šeit 

atrodas pašvaldības iestādes, infrastruktūras objekti, tūrisma objekti, ražošanas objekti-

uzņēmēji. Ir sagatavotas darba daudzumu un izmaksu tāmes  minēto ielu posmu asfalta virsmas 

atjaunošanai vidēji 6 cm biezumā (Pils iela no Maija ielas līdz krustojumam ar Dinsberga ielu 

1310 m2, Saules iela no Brīvības ielas līdz  Strautiņu veikala stāvlaukumam 1580 m2) par EUR 

31628,16. Līdzekļu atlikums ceļu fondā uz septembri  EUR 24000.00 

  

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.195: 

Veikt Pils ielas un Saules ielu posmu asfalta virsmas  atjaunošanu vidēji 6 cm biezumā no ceļu 

fonda līdzekļiem, veicot iepirkumu. 

                                 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 

 

8. 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu Dakterlejas ielā 3-4 

A.Felts 

Pamats 

1.   Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  2.punkts;  

2.   Pašvaldības saistošie noteikumi ”Par pašvaldības 2020.gada budžetu”;  

 

Mērķis 

    Pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana un lietderīga izmantošana.   

 

Izvērtējums 

 Dundagas novada pašvaldība 27.02.2020 ir lēmusi par nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 

3-4 pārņemšanu pašvaldības īpašumā ar mērķi dzīvojamā fonda nodrošināšanai pašvaldības 

speciālistiem. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā ar nr.100000055037 4, kadastra numurs 

8850 900 0370  29.06.2020. Inventarizācijas lietā nr. 88500200271001-02 telpu  grupas 

izmantošanas veids-biroja telpu grupa. Ir priekšlikums īpašumā izveidot kopmītnes tipa 
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istabas pašvaldības speciālistiem  un koplietošanas telpas-virtuve, tualete, duša-

vannas istaba u.c. Šobrīd nepieciešams īpašumā veikt: 

1) bēniņos atjaunot logu; 

2) skurstenī ievietot čaulu; 

3) salabot jumtu; 

Lai varētu pašvaldības speciālistiem ierīkot un piedāvāt dzīvojamās telpas, nepieciešams: 

1) mainīt telpu izmantošanas veidu no biroja uz dzīvojamām telpām; 

2) ierīkot dušas- vannas istabas telpu; 

3) ierīkot automātisko granulu apkuri īpašumam; 

4) sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, tāmes, projektus telpu pārbūvei, apkures 

ierīkošanai; 

 

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.196: 

1) piešķirt nekustamā īpašuma Dakterlejas iela 3-4 remontdarbu veikšanai nepieciešamos 

līdzekļus: EUR 300.00 bēniņu loga izgatavošanai un ielikšanai, EUR 1200.00 čaulas 

izgatavošanai un ievietošanai skurstenī; EUR 200.00 jumta labošanai; 

2) mainīt lietojuma veidu no biroja uz dzīvojamām telpām; 

3) nepieciešamos līdzekļus EUR 1700.00 ņemt no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 

 

9. 

Par  apgaismojuma ierīkošanu Vīdales un Slīteres ielās 

A.Felts, J.Mauriņš 

Pamats 

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

2. Saistošie noteikumi par pašvaldības 2020.gada budžetu. 

 

Mērķis 

 Apgaismojuma  nodrošināšana.  

 

Izvērtējums 

    2019. gadā  ielu apgaismojuma atjaunošanai  Vīdales un Slīteres ielā ir iebūvēti kabeļi un 

pamatnes .Šobrīd būtu nepieciešams ierīkot balstus  un LED gaismekļus. SIA “”CVS”” ir 

sagatavojusi darba daudzumu un izmaksu tāmes minēto darbu veikšanai un tie būtu EUR 

25000. Ir priekšlikums veikt šogad šos darbus, jo kabeļu gali no pamatnēm rada nepabeigta 

darba priekšstatu, kā arī traucē ceļu uzturēšanas darbu veikšanu, tādējādi nebūtu arī jāatjauno 

kritiskā stāvoklī esošie pašvaldības koka balsti nelietderīgi tērējot finanšu līdzekļus. 

 

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.197: 

Ierīkot ielu apgaismojuma balstus un LED gaismekļus ielu apgaismojumam Vīdales un Slīteres 

ielā, līdzekļus EUR 25000 paredzot no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma. 

 

  

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 
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10.  

Par telpu remontiem  izglītības iestādēs 

A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats 

Domes saistošie noteikumi ”Par pašvaldības 2020. gada budžetu”. 

 

Mērķis 

Pašvaldības infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana. 

 

Izvērtējums 

 Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādē Saule ielā 8 koridors 1. stāvā no 

skolotāju istabas uz sporta zāli ir ļoti sliktā stāvoklī, jo ilgstoši lietus ūdeņi nesalabotās 

notekcaurules dēļ ir bojājuši sienas, grīdas segums ir nolobījies, kopējais vizuālais skats uz 

blakus remontēto telpu fona ir ļoti slikts, ko atzina arī komisija, kas apsekoja izglītības iestādes 

pirms mācību gada sākuma. Ir sagatavota tāme šiem remontiem-EUR 18635.19 

Dundagas novada pašvaldības iestādē Talsu ielā 18 direktores kabinetā ir iesēdusies 

grīda, telpas  remonts nav bijis ilgāku laiku. Ir sagatavota tāme kabineta remontam-EUR 

8500.00. Skolas vadība ir izvēlējusies prioritāri remontēt minētās telpas. Ir priekšlikums veikt 

šo telpu remontu, veikt iepirkumu. Telpu remonts varētu notikt brīvlaikos, pēc mācību 

stundām, brīvdienās. 

 

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.198: 

1. Piešķirt  EUR 27135.19 telpu remontiem Saules ielā 8 un Talsu ielā 18. 

2. Līdzekļus piešķirt no 2020.gada budžeta līdzekļu atlikuma. 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 

 

11.  

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2020.gadam 

A.Felts 

Pamats: 

28.06.2016. MK noteikumi Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes  2020.gadam (no 

01.09.2020. līdz 31.12.2020.) 

 

Izvērtējums: 

Saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418, aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par 

vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem (EKK) iekļauj izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas 

uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta finansējumu un Eiropas Savienības un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), kā arī ņemot vērā audzēkņu skaitu uz 2020.gada 

1.septembri.  

Saskaņā ar aprēķinu izmaksas vienam audzēknim: 

Dundagas vidusskola – 59,34 eiro/mēnesī  

PII “Kurzemīte” – 146,45 eiro/mēnesī 
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Kolkas pamatskola – 178,42 eiro/mēnesī. 

 

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.199: 

Apstiprināt sekojošus pielikumus: 

1. Pielikums Nr. 1. „Dundagas novada Dundagas vidusskolas izdevumu tāme un viena 

audzēkņa izmaksas 2020.gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā gada 

naudas plūsmas izdevumiem”  

2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Dundagas PII “Kurzemīte” izdevumu tāme un 

viena audzēkņa izmaksas 2020.gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā gada 

naudas plūsmas izdevumiem”  

3. Pielikums Nr. 3. „Dundagas novada Kolkas pamatskolas izdevumu tāme un viena 

audzēkņa izmaksas 2020. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā gada 

naudas plūsmas izdevumiem”. 

 

Lēmums nododams izpildei: : Dundagas novada pašvaldības CA Lietvedei-sekretārei Dacei 

Kurpniecei 

 

 

12. 

Par dalību ERASMUS projektā 

A.Felts, Z.Tālberga, A.Grīvāne, M.Burnevics, V.Skuja 

Pamatojums 

Dundagas vidusskola ir saņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu “Par 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas 

partnerību projekta Nr. 2020-1-ES01-KA229-082903_3” pieteikuma apstiprināšanu un 

finansējuma piešķiršanu Dundagas vidusskolai. 

 

Mērķis 

Dundagas vidusskolas attīstības plāna īstenošana paredz mācību stratēģiju attīstīšanu un 

kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības vides veidošanu. 

 

Izvērtējums: 

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 25287,00. 75% no kopējās summas Valsts 

izglītības attīstības aģentūra pēc projekta līguma parakstīšanas ieskaita projekta mērķiem 

paredzētajā Dundagas novada pašvaldības kontā. Projekta realizētājam Dundagas vidusskolai 

nepieciešams paredzēt 25% priekšfinansējumu, kas pēc projekta īstenošanas, atskaites 

iesniegšanas un apstiprināšanas Valsts izglītības attīstības aģentūrā, tiek atmaksāts. 

Projekta realizācijas laiks 2 gadi. 

Piedaloties projektā izglītojamie: 

1. Attīstīs sadarbības prasmes starptautiskā vidē; 

2. Pilnveidos svešvalodu  un digitālās prasmes; 

3. Pilnveidos medijpratību un kritisko domāšanu sadarbojoties starptautiskās 

komandās; 

4. Attīstīs prasmi kritiski izvērtēt ziņas dažādos medijos un sociālos portālos; 

5. Veidos izpratni par atšķirīgo (rasisms, diskriminācija, veselība un personiskā 

drošība, ārkārtas situācijas, maldinošas reklāmas) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 5.pantu un 15.panta 4.punktu 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 
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.200: 

Atbalstīt Dundagas vidusskolas piedalīšanos Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektā Nr. 2020-1-ES01-KA229-

082903_3 – Viltus informācija ziņās visā Eiropā (Fake information in news around Europe)”. 

 

Lēmums nosūtāms: Dundagas vidusskolas direktorei, grāmatvedībai 

 

 

13. 

Par bruģēšanas darbiem Dundagas pagasta centrā 

Ziņo A.Kojro; A.Felts, M.Burnevics, J.Mauriņš 

Pamats 

1. Domes saistošie noteikumi “Par pašvaldības 2020. gada budžetu”,  

2. Likums “Par pašvaldībām” 15.p. 

 

Mērķis 

Pašvaldības infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana. 

 

Izvērtējums 

 Sagatavojot 2020. gada budžetu, bija iecerēts veikt trotuāra bruģēšanu Maija ielā 

iepretim Maija ielas 6 daudzdzīvokļu mājai, taču iecerētais netika iekļauts  2020. gada budžetā. 

Šis trotuāra posms ir ļoti nolietojies, tajā ir iesēdumi- bedres, lielās apmales- bordi pilnībā 

nolietojušies. Maija ielas šī trotuāra posma atjaunošana būtiska ir arī turpmākai Maija ielas 

braucamās daļas asfaltēšanai. Ir sagatavota tāme un darbu izmaksas Maija ielas trotuāra ar 

bruģi atjaunošanai 95,5 m garumā-izmaksas EUR 9918,31. 

               2020. gada budžetā ir iekļauti līdzekļi Dundagas tirgus laukuma bruģa seguma 

ieklāšanai no jauna-pārbruģēšana-jo ir izveidojušies iesēdumi vieglajam transportam-

tirgotājiem, iebraucot tirgus laukuma teritorijā. Starp bruģēto laukuma daļu un tirgotāju 

uzbūvētajām tirgošanās vietām ir nolietojies, nelīdzens betona segums, kas izskatās ļoti 

nepievilcīgi. Tirgus ir labi apmeklēts trešdienās un piektdienās  un ir liels atbalsts  arī vietējiem 

ražotājiem. Ir sagatavota darba daudzumu un izdevumu tāme vecā betona seguma maiņai pret 

bruģi 950 m2 platībā par EUR 19000. 

Ir priekšlikums atjaunot Maijas ielas  trotuāru un betona segumu Dundagas tirgus 

laukumā. 

 

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.201: 

1. Atjaunot Maija ielas trotuāru 95,5 m garumā. 

2. Atjaunot Dundagas tirgus laukuma segumu 950 m2 platībā ar bruģi. 

3. Piešķirt līdzekļus līdz 29000 eiro no budžeta līdzekļu atlikuma un veikt cenu aptauju. 

  

  

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 

 

14. 

Par telpu nomas maksu Kolkas pagasta “Brigās” 

Pamats 

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

pirmā daļa. 

2. 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi”, 4.1., 16., 18., 87.5., 119.punkti 
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3. Dundagas novada pašvaldības 2019.gada 25.septembra akts “Par telpu lietošanu un 

izmantošanu pašvaldības ēkā “Brigas”, Kolkā”, sastādītājs izpilddirektore J.V.Valtere 

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

pirmā daļa. 

5. 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi”, 4.1., 16., 18., 87.5., 119.punkti 

6. Dundagas novada pašvaldības 2019.gada 25.septembra akts “Par telpu lietošanu un 

izmantošanu pašvaldības ēkā “Brigas”, Kolkā”, sastādītājs izpilddirektore J.V.Valtere 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības īpašuma lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

noteiktajam lietošanas veidam un likumam.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) 2019.gada 25.septembrī ir sastādīts 

akts “Par telpu lietošanu un izmantošanu pašvaldības ēkā “Brigas”, Kolkā”, kur tiek norādīts uz 

neprecizitātēm pašvaldības noslēgtajos telpu nomas līgumos (turpmāk – apsekošanas akts). 

Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Brigas”, kas atrodas Kolkā, Kolkas 

pagastā, Dundagas novadā ar kadastra Nr.8862 007 0192, reģistrēts Kolkas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000174903. Nekustamā īpašuma sastāvā ir administratīvā 

ēka ar kadastra apzīmējumu 88620070192001, kur pirmajā stāvā izvietota Kolkas pagasta 

pārvalde. 

Izskatot pašvaldībai pieejamos dokumentos, konstatēts: 

1. 2009.gada 27.janvārī starp Dundagas novada pašvaldību un xxxxx (turpmāk – 

nomnieks) ir noslēgts līgums “Darba telpu nomas līgums”, kas 2016.gada 15.aprīlī 

pagarināts ar nomas līgumu Nr.DD-8-2.2/16/6, pamatojoties uz Dundagas novada 

domes 2016.gada 25.februāra lēmumu  Nr.44, protokols Nr.3, 16§, līdz 2021.gada 

27.janvārim (kopējais nomas līguma termiņš – 12 gadi). 

2. 2009.gada 27.janvārī starp Dundagas novada pašvaldību un xxxxx (turpmāk – 

nomnieks) ir noslēgts līgums “Darba telpu nomas līgums”, kas 2016.gada 15.aprīlī 

pagarināts ar nomas līgumu Nr.DD-8-2.2/16/5, pamatojoties uz Dundagas novada 

domes 2016.gada 25.februāra lēmumu  Nr.45, protokols Nr.3, 16§, līdz 2021.gada 

27.janvārim (kopējais nomas līguma termiņš – 12 gadi); kopā saukti – nomnieki. 

3. Telpu nomas līgumi ir pārskatāmi, ņemot vērā apsekošanas aktā konstatētos faktus. 

4. Nomnieki ir pildījuši līguma “Darba telpu nomas līgums” nolīgtos līguma pienākumus. 

5. Telpu grupas 002 telpās Nr.1,2,3,4,6,7,8,10 zobārsts un ģimenes ārsts pirms 2009.gada 

27.janvāra nomas līguma darbības laika ir veikuši remontdarbus, rezultātā uzlabojot 

telpu stāvokli.  

6. Nomas līguma pagarināšana atbilst sabiedrības interesēm, jo Kolkas ciemā būs 

iespējams turpināt saņemt nomnieku sniegtos pakalpojumus (ģimenes ārsta un 

zobārstniecības pakalpojumi).  

7. 2016.gada 14.martā ir saņemts neatkarīga vērtētāja vērtējumu “Par telpu tirgus nomas 

maksu noteikšanu nekustamajā īpašumā Dundagas novadā, Kolkas pagastā, Kolkā ar 

nosaukumu “Brigas””, turpmāk - vērtējums. 

8. Vērtējumā atsevišķi ir izdalītas telpu grupas, kas var tikt izmantotas zobārsta un ģimenes 

ārsta vajadzībām: 

8.1. ģimenes ārsta vajadzībām izmantotās telpas Nr.6, 9, 10, 11 (telpu grupas 002) 

(telpu numuri doti atbilstoši ēkas tehniskās inventarizācijas lietai) kopējā telpu 

grupas platība 34,6 m2; 

8.2. ģimenes ārsta atpūtas vajadzībām netiek izmantota telpa Nr.13 (telpu grupa 002); 

8.3. telpa Nr.7 (telpu grupa 002) ir koplietošanas telpa – gaitenis; 

8.4. zobārsta vajadzībām izmantotās telpas Nr.1, 2, 3, 4 (telpu grupas 002) (telpu 

numuri doti atbilstoši ēkas tehniskās inventarizācijas lietai), kopējā telpu grupas 

platība 42,9 m2 ; 
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8.5. zobārsta vajadzībām netiek izmantota telpa Nr.5 (telpu grupa 

002). 

9. Nomas līguma pagarināšana ir lietderīga, jo ir noteikta atbilstoša nomas maksa, un tās 

noteikšanai pieaicināts sertificēts vērtētājs. 

 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.1 panta 1. daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, 

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

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

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – MKN 97) 4.1.punktu, nerīkojot izsoli 

telpas var iznomāt, ja tās tiks izmantotas veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.  

MKN 97 16.punktā noteikts, ka iznomātājam, nerīkojot izsoli un ievērojot šos 

noteikumus, ir tiesības pārjaunot nomas līgumu, kas noslēgts pirms šo noteikumu spēkā 

stāšanās dienai, nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma noteikumus. Šādos 

gadījumos nomas līguma termiņš tiek skaitīts no sākotnējā līguma noslēgšanas dienas. 

Savukārt, 18. un 119.punkts noteic, ka iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas līguma 

termiņu, ja tā kopējais ilgums nepārsniedz 30 gadus, ja nomnieks pildījis ar iznomātāju 

noslēgtā nomas līguma pienākumus, pārskatīts nomas maksas apmērs, tai skaitā, pieaicinot 

neatkarīgu vērtētāju.  

  

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

R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga) 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.202: 

1. Pagarināt starp Dundagas novada pašvaldību un xxxxx 2009.gada 27.janvārī noslēgto  

nomas līgumu nekustamajā īpašumā “Brigas” kadastra Nr.8862 007 0192, līdz 2039.gada 

27.janvārim. 

2. Noteikt telpu Nr. 1, 2, 3 un 4, (telpu grupas 002), platība 42,9 m2, maksu mēnesī  1,05 

euro/m2, neieskaitot PVN.  

 

3. Pagarināt starp Dundagas novada pašvaldību un xxxxx 2009.gada 27.janvārī noslēgto  

nomas līgumu nekustamajā īpašumā “Brigas”, kadastra Nr.8862 007 0192 līdz 2039.gada 

27.janvārim. 

4. Noteikt telpu Nr. 6, 9, 10 un 11, (telpu grupas 002), platība 34,6 m2,  maksu mēnesī  0,93 

euro/m2, neieskaitot PVN.  

 

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: Grāmatvedībai, Kolkas pagasta pārvaldei, Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

15. 

Par vasaras brīvdabas estrādes pārbūves projekta izstrādi Kolkā 

A.Felts, Z.Tālberga, A.Grīvāne, R.Rūmniece, M.Burnevics 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  2.punkts;  

2. Pašvaldības saistošie noteikumi “”Par pašvaldības 2020.gada budžetu””;  

 

Mērķis 

      Pašvaldības infrastruktūras objektu atjaunošana .  
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Izvērtējums 

   Kolkas pagasta pārvaldes budžetā ir paredzēti EUR 5000,00 kodā  ”Kapitālais remonts un 

rekonstrukcija” tirgus ēkas projekta izstrādei. Lai realizētu šo ieceri, 2020. gada 17. augustā 

tika  noslēgts autoratlīdzības līgums par EUR 2800,00, kas paredz būvprojekta minimālā 

sastāvā izstrādāšanu Kolkas stadiona vasaras estrādes pārbūvei, lai estrādes vietā radītu ēku, 

kura projekta realizācijas rezultātā būs arī iespējams tirgoties. Ši līguma ietvaros tiek  izstrādāti 

praktiski ārtelpu/teritorijas  risinājumi un griezumi. Projektēšanas uzdevumā p. 2.3 

projektēšanas mērķis, sasniedzamais rezultāts norādīts- pārbūvēt vasaras estrādi, lai šo būvi bez 

papildus pārbūves varētu izmantot  iedzīvotājiem  nepieciešamu pakalpojumu regulārai 

sniegšanai t. sk tirdzniecībai. Ir priekšlikums atļaut izlietot Kolkas pagasta pārvaldes budžeta 

kodā  5250 esošos līdzekļus vasaras brīvdabas estrādes pārbūvei ar iespējamību tajā arī 

tirgoties (ielu tirdzniecība). 

 

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

G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga); R.Rūmniece izgājusi 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.203: 

1. Atļaut izlietot Kolkas pagasta pārvaldes budžeta kodā 5250 paredzētos līdzekļus 2800 eiro 

vasaras brīvdabas estrādes pārbūvei ar iespēju tajā tirgoties (ielu tirdzniecība), slēdzot 

autoratlīdzības līgumu un projektēšanas uzdevumā ietverot projektēšanas mērķi/ 

sasniedzamo rezultātu iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai-tirdzniecībai. 

2. Izmaiņas ņemt vērā pie budžeta precizēšanas. 

 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam 

 

 

16. 

Par Dundagas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem 

A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.9 “Par Dundagas novada  

pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem”. 

 

Izvērtējums  

Dundagas novada 24.09.2020. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9 “Par Dundagas novada 

pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem” tabulas veidā, pielikumā, atbilstoši Ministru 

Kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta 

ieņēmumus EUR 4 839 168  izdevumus EUR 5 680 996 un finansēšanas plānu EUR 841 828 

apmērā (Pielikums Nr.1). Dundagas novada pašvaldības atmaksājamās saistības par 

aizņēmumiem 2020.gadam  (Pielikums Nr.2). 

 

Grozījumi budžeta ieņēmumu daļā  

 
2. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem: 

• Apstiprinātā publiskā finansējuma attiecināmo izdevumu summa projektam 

“Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, 

eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība”  16 858 €; 

 

3. Grozījumi iestāžu un struktūrvienību budžeta tāmēs ieņēmumu daļā: 

• Nekustamā īpašuma nodoklis 23 000 €;  
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• Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 4544 € 

• Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 5000 € 

 

Grozījumi budžeta izdevumu daļā  

 
 

4. Grozījumi saskaņā ar domes lēmumiem  

 

• 23.07.2020.  Nr.133, finansējums Dundagas pils mēbeļu un garderobes iekārtas 

izgatavošanai un uzstādīšanai 5 928 €; 

• 23.07.2020. Nr.139, finansējums slodžu palielināšanai pirmskolas skolotājiem PII 

“Kurzemīte” 3 160 €; 

• 27.08.2020. Nr.163, finansējums Brīvības ielas Dundagā trotuāra 2.posmu atjaunošana  

3 600€; 

• 27.08.2020. Nr.164, finansējums granulu apkures sistēmas ierīkošanai saules ielā 8, 

Dundagā, saskaņā ar iepirkuma rezultātu 48 000 €; 

• 27.08.2020. Nr.165, pārvietojamās tualetes iegāde, izvietošanai pie Vīdales skolas  450 €; 

• 27.08.2020. Nr166, dotācija SIA “Kolkas Ūdens” , ūdenspiegādes un kanalizācijas 

pakalpojumu nodrošināšanai 32 000 €; 

• 27.08.2020. Nr.168, finansējums PII “Kurzemīte” grupai “Taurenītis” durvju, sienas un 

saimniecības skapja iegādei 1 038 €; 

• 27.08.2020. Nr.170, finansējums grīdas seguma iegādei angļu valodas kabinetam Talsu iela 

18 un skolotāju istabai Saules iela 8, Dundagā 6 800 €; 

• 27.08.2020. Nr.188, finansējums siju nomaiņai un apdarei Zītaru ēkā, Kolkā  7563 €. 
 

5. Grozījumi iestāžu un struktūrvienību budžetu izdevumu daļā: 

• Atmaksāta aizdevumu daļa Valsts kasei par aizdevumu projekta “Ziemeļkurzemes 

kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma 

piedāvājuma attīstība” īstenošanai  16 858 €; 

• Izdevumu samazinājums, piešķirtais finansējums projektam “Pastāvīgās ekspozīcijas 

izveide Lībiešu saieta namā”   2020.gadā netiks izlietots 7370 €; 

• Izdevumu samazinājums, saskaņā ar iepirkumu kapitālam remontam un rekonstrukcijai 

"Zītari" ēkas jumta seguma maiņai 13 314 €; 

• Izdevumu samazinājums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem 10 000 €; 

• Izdevumu samazinājums ERASMUS projektiem 11 700 €; 

• Izdevumu samazinājums, Līdzfinansējums LAD projektiem, gadskārtējs maksājums 

biedrībai "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" 5 000 €; 

• Izdevumu samazinājums, izmaiņas sadarbības līgumā ar Talsu novada pašvaldību 920 €; 

• Septembrī komitejās atbalstītie lēmuma projekti – apgaismojuma ierīkošana Vīdales un 

Dakterlejas ielā 25 000 €, telpu remonts Dundagas vidusskolā  27 000 €, remontiem 

Dakterlejas ielā 3 dz. 4   1700 €; 

• Izdevumu samazinājums iestāžu budžetos (darba algas, komandējumi, mācību 

pakalpojumi) 7397 €; 

• Gājēju ietves bruģēšana Maija ielā 95,5 m garumā 9920 €; 

• Dundagas tirgus laukuma bruģēšana 950 m2, vidēji viena m2 izmaksas 20 eiro, 19 000 €. 

 

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 01.01.2020. EUR 

822 531, datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta 

finansēšanas klasifikācijai un informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem 

galvojumiem, ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda 

uzskaites klasifikācijai.   

Uz 24.09.2020.  pēc budžeta grozījumiem plānotais budžeta līdzekļu atlikums sastāda 

EUR 9 674. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, M.Burnevics, A.Grīvāne,  

G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – 1 (Z.Tālberga); R.Rūmniece izgājusi 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.204: 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2020.gada 24.septembra saistošos noteikumus Nr.9 “Par 

Dundagas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem”. (saistošie noteikumi 

pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 

 

 
17. 

Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus 

Ziņo M.Blūma; A.Felts, V.Skuja, M.Burnevics, Z.Tālberga 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 24.novembra lēmums Nr.328 “Par 

pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām 

zemes vienībām un telpu grupām”.  

2. Dundagas novada pašvaldības domes 2019.gada 24.oktobra lēmuma Nr.286 “Par 

pilnvarojumu pieņemt lēmumu” 3.punkts. 

3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešā un ceturtā daļa, 13.panta 

ceturtā daļa. 

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

5. Likums ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts. 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības darbu procesuāli ātrāku un efektīvāku 

 

Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) 2011.gada 

24.novembra lēmumu Nr.328 “Par pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu 

ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām”, Dome ir pilnvarojusi 

Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāju pieņemt lēmumus par 

nosaukumu un numuru piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu 

grupām. 

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. 

Saskaņā ar Domes 2019.gada 24.oktobra lēmuma Nr.286 “Par pilnvarojumu pieņemt 

lēmumu” 3.punktu, Dome ir pilnvarojusi Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru piešķirt 

nekustamajiem īpašumiem nosaukumus, saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai 

zemes ierīcības projektu. 

2008.gada 31.decebra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums zaudējis spēku 

2020.gada 26.jūnijā, kas bijis par pamatu Domes pilnvarojumam, Izpilddirektoram pieņemt 

lēmumu par nekustamā īpašuma nosaukumu.  

Stājies spēkā jauns Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kura: 

- 11.panta trešā 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. Valsts zemes dienests likvidē telpu grupas adresi un par to paziņo 

pašvaldībai, ja telpu grupu dzēš Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā. Nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei 
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paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot 

kādai no šīs pašvaldības institūcijām; 

- 11.panta ceturtā daļa nosaka, ka lēmumu par nosaukuma vai numura piešķiršanu, 

maiņu vai likvidēšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas 

nosūta Valsts zemes dienestam; 

- 13.panta ceturtā daļa nosaka, ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar 

likumu vai pašvaldības lēmumu. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

 

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.205: 

1. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru pieņemt lēmumu par nekustamā 

īpašuma nosaukuma vai numura piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu. 

2. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru pieņemt lēmumu par nekustamā 

īpašuma adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu. 

3. Izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

Dundagas novada domē, iesniedzot iesniegumu Dundagas novada pašvaldībā Centrālajā 

administrācijā e-pasta adrese: dome@dundaga.lv, pasta adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, 

Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270 vai Kolkas pagasta pārvaldē pasta adrese: 

„Brigas”, Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

24.novembra lēmumu Nr.328 “Par pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu un numuru 

piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām”. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas novada pašvaldības domes 2019.gada 24.oktobra 

lēmuma Nr.286 “Par pilnvarojumu pieņemt lēmumu” 3.punktu.  

 

Lēmums nosūtāms: VZD Kurzemes reģionālajai nodaļai  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

Tiek ierosināts informēt sabiedrību par izpilddirektora pieņemtajiem lēmumiem. 

 

 

18. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem 

Ziņo M.Blūma; A.Felts, M.Burnevics 

 

18.1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Veiksmes” 

 

Pamats 

1. SIA “MERKO” 01.09.2020. iesniegums.  

2. Dundagas novada pašvaldības 23.04.2020. lēmums Nr.DD-3-5.3/20/4 “Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi īpašumam “Veiksmes””. 

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

4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5. 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.1.punkts. 

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

mailto:dome@dundaga.lv
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Mērķis 

Nekustamā īpašuma “Veiksmes” ar kadastra Nr.8862 005 0122 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

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

norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju. 

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

01.09.2020. iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 02.09.2020. ar Nr.DD-3-31.1/20/912) ar lūgumu 

apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Veiksmes” ar kadastra Nr.8862 

005 0122 (turpmāk – nekustamais īpašums “Veiksmes”). 

Saskaņā ar pašvaldības lēmumu Nr.DD-3-5.3/20/4 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

īpašumam “Veiksmes””, ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“Veiksmes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0104, sadalot to divās daļās 

(īpašumos). 

Nekustamā īpašuma “Veiksmes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0122 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās - aptuveni 

0,4782 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 88620050177 (turpmāk 

– zemes vienība Nr.1) un 0,4908 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 

88620050178 (turpmāk – zemes vienība Nr.2), kuru platības var tikt precizētas zemes 

kadastrālās uzmērīšanas laikā. Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma “Veiksmes” zemes robežu 

plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 

“Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts 

rekvizīts, kas nav adrese. 

Zemes vienībai Nr.1 paredzēts piešķirt (saglabāt) nosaukumu “Veiksmes”, bet Nr.2 

paredzēts piešķirt nosaukumu “Namaste” vai “Zeltkrasti”. 

Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt pa esošu ceļa servitūtu. 

Atbilstoši “Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

vienības daļa. 

 

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

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.206: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Veiksmes” ar kadastra Nr. 8862 

005 0122 sadalīšanai divās daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. 0,4782 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 

88620050177 piešķirt (saglabāt)  nosaukumu “Veiksmes” un noteikt nekustamā 

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

lauksaimniecība (NĪLM – 0101); 

2.2. 0,4908  ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

88620050178 piešķirt nosaukumu “Zeltkrasti” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM – 0101). 

 

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 nosūtāms SIA “Latvijasmernieks.lv”, info@latvijasmernieks.lv 
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Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

18.2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Uzkalti” 

 

Pamats 

1. SIA “Latvijasmernieks.lv” 18.08.2020. iesniegums.  

2. Dundagas novada pašvaldības 21.07.2020. lēmums Nr.DD-3-5.3/20.10 “Par zemes 

ierīcības projekta izstrādi īpašumam “Uzkalti””. 

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

4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5. 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.1.punkts. 

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

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma “Uzkalti” ar kadastra Nr.8850 015 0104 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

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

norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju. 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi SIA “Latvijasmernieks.lv” 

18.08.2020. iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 18.08.2020. ar Nr.DD-3-31.1/20/867 ) ar lūgumu 

apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Uzkalti” ar kadastra Nr. 8850 

015 0104  (turpmāk – nekustamais īpašums “Uzkalti”). 

Saskaņā ar pašvaldības lēmumu Nr.DD-3-5.3/20.10 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

īpašumam “Uzkalti””, ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“Uzkalti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0104, sadalot to divās daļās 

(īpašumos). 

Nekustamā īpašuma “Uzkalti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0104 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās - aptuveni 

0,8 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 88500150179 (turpmāk – 

zemes vienība Nr.1) un 3,2 ha liela zemes vienība (īpašums) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 

88500150180 (turpmāk – zemes vienība Nr.2), kuru platības var tikt precizētas zemes 

kadastrālās uzmērīšanas laikā. Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma “Uzkalti” zemes robežu 

plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 

“Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts 

rekvizīts, kas nav adrese. 

Zemes vienībai Nr.1 paredzēts piešķirt nosaukumu “Apodziņi”, bet Nr.2 paredzēts piešķirt 

(saglabāt) nosaukumu “Uzkalti”. 

Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt pa esošu ceļu. 

Atbilstoši “Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

vienības daļa. 

 

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

A.Grīvāne, R.Rūmniece, G.Kristiņš, V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.207: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Uzkalti” ar kadastra Nr. 8850 

015 0104 sadalīšanai divās daļās. 

2.    Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

3.1. 0,8 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

88500150179 piešķirt nosaukumu “Apodziņi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 

0101); 

3.2. 3,2 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

88500150180  piešķirt (saglabāt) nosaukumu “Uzkalti” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(NĪLM – 0201). 

 

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

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

 

Lēmums nosūtāms SIA “Latvijasmernieks.lv”, info@latvijasmernieks.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

 

19. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem  

Ernesta Dinsberga ielā 1 un Pils ielā 5, Dundagā 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1. SIA “Latvijasmernieks.lv” 15.09.2020. iesniegums.  

2. Dundagas novada domes 23.07.2020. lēmums Nr.141 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

īpašumiem Ernesta Dinsberga iela 1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., un Pils iela 

5 –Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov.”.  

3. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

4. 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.1.apakšpunkts. 

5. Dundagas novada domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 “Dundagas novada 

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

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

  
Mērķis 

Nekustamo īpašumu robežu pārkārtošana. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi SIA “Latvijasmernieks.lv” 

15.09.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 15.09.2020. ar Nr. DD-3-26.1/20/486) ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Ernesta Dinsberga ielā 1 

un Pils ielā 5. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 23.07.2020. lēmumu Nr.141 “Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi īpašumiem Ernesta Dinsberga iela 1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov. 

un Pils iela 5, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov.”, ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamo īpašumu robežu pārkārtošanai. 

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

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

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi Nr.10) 
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un grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā 

īpašuma  Pils iela 5 kadastra apzīmējums 88500200245, plānotā (atļautā) izmantošana ir Dabas 

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

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

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

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

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

Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt pa esošām ielām. 

Atbilstoši “Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

zemes vienības daļa. 

 
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.208: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Ernesta Dinsberga iela 1 

un Pils iela 5 robežu pārkārtošanai. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. Zemes vienībai (īpašumam) Nr.1, kadastra apzīmējums 88500200446, platība 

0,3841ha,   adrese: Ernesta Dinsberga iela 1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 

(NĪLM kods – 1001); 

2.2. Zemes vienībai (īpašumam) Nr.2, kadastra apzīmējums 88500200245, platība 

0,7156ha,   adrese: Pils iela 5, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve 

(NĪLM kods – 0903); 

 

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 nosūtāms SIA “Latvijasmernieks.lv”, info@latvijasmernieks.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

20. 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 28.05.2020. lēmumā Nr.114. 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

Dundagas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.114 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

sadalīšanu”. 

 

Mērķis 

Pašvaldības nekustamā īpašuma sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.  

 

Izvērtējums 

 Ar Dundagas novada domes 28.05.2020. lēmumu Nr.114 “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma sadalīšanu” ir nolemts sadalīt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8850 005 0050, 

papildus ar lēmuma 3.punktu ir nolemts - atdalītai zemes vienībai/ īpašumam ar kadastra 
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apzīmējumu 8850 017 0139 (platība 0,45ha), uz kuras reģistrētas būves ar kadastra 

apzīmējumu 8850 017 0075 001, 8850 017 0075 002 un 8850 017 0075 003, piešķirt 

nosaukumu „Dižantes”, bet ar lēmuma 4.punktu ir nolemts - atdalītai zemes vienībai/ 

īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0120 (platība 0,40ha),  uz kuras reģistrētas būves 

ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0120 001 un 8850 015 0120 002, piešķirt nosaukumu „Oļi”. 

 Veicot iepriekšminēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu Valsts zemes 

dienesta kadastra informācijas sistēmā ir konstatēts, ka nosaukumi “Dižantes” un “Oļi” 

atkārtojas, tādēļ atdalītajām zemes vienībām/ īpašumiem būtu jāizvēlas citi nosaukumi.    

 
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.209: 

1. Grozīt Dundagas novada domes 28.05.2020. lēmuma Nr.114 “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma sadalīšanu” 3.punktu izsakot to sekojošā redakcijā: 

“Atdalītai zemes vienībai/ īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0139, uz kuras 

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

8850 017 0075 003, piešķirt nosaukumu „Dižantes mājas”.” 

2. Grozīt Dundagas novada domes 28.05.2020. lēmuma Nr.114 “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma sadalīšanu” 4.punktu izsakot to sekojošā redakcijā: 

“Atdalītai zemes vienībai/ īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0120,  uz kuras 

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

piešķirt nosaukumu „Oļu mājas””.  

 

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

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 
 

21. 

Par zemes robežu plāna grafiskā pielikuma apstiprināšanu 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats 

1. 2011.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi ” 281.1 2. un 283.1. apakšpunkts. 

2.   Talsu rajona Kolkas pagasta zemes komisijas 1997.gada 28.novembra lēmums Nr.63. 

3. Talsu rajona Kolkas pagasta padomes 2008.gada 28.novembra lēmums Nr.11.8§. 

 

Mērķis 

Apstiprināt zemes robežu plāna grafisko attēlu.  

 

Izvērtējums 

1. Ar Talsu rajona Kolkas pagasta zemes komisijas 1997.gada 28.novembra lēmumu Nr.63, 

kura pielikumā zemes grafiskais attēls (turpmāk tekstā – Zemes komisijas lēmums Nr.63) 

nekustamā īpašuma “Saknes-3”, kadastra Nr.88620040088, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 88620040088 (turpmāk tekstā – īpašums “Saknes-3”) nolemts piešķirt lietošanā 

privātpersonai. 

SIA “Geodēzists”, veicot īpašuma “Saknes-3” kadastrālo uzmērīšanu, konstatējusi ka zemes 

vienības zemes robežu plāns neatbilst Zemes komisijas lēmuma Nr.63 grafiskajam 

pielikumam. 

2011.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1019 “Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk – MKN 1019) 281.1 2.apakšpunkts nosaka ka, ja 

mērnieks, veicot pirmreizējo zemes kadastrālo uzmērīšanu, konstatē robežojošās zemes 

vienības zemes robežu plāna neatbilstību attiecībā uz uzmērāmo zemes vienību pieņemtā 

lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajam pielikumam, bet starp 

mailto:ac.kuldiga@vzd.gov.lv
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kadastrālajā uzmērīšanā iesaistītajām personām nepastāv strīds par robežu 

novietojumu, mērnieks sagatavo precizētu grafisko pielikumu un izsniedz to zemes 

lietotājam iesniegšanai pašvaldībā apstiprināšanai. 

2. Ar Talsu rajona Kolkas pagasta padomes 2008.gada 28.novembra lēmums Nr.11.8§. 

(turpmāk tekstā – Padomes lēmums Nr. Nr.11.8§.) nekustamā īpašuma “Pag.ceļš “Jūrskola-

Zembahi””, kadastra Nr.88620020171, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

88620020171 (turpmāk tekstā – pašvaldības ceļš) nolemts, ka tas piekrīt Dundagas novada 

pašvaldībai. 

SIA “Ventspils mērnieks”, veicot pašvaldības ceļa kadastrālo uzmērīšanu, konstatējis, ka 

Padomes lēmumam Nr. Nr.11.8§. nav pievienots zemes vienības zemes robežu plāna 

grafiskais pielikums.  

MKN 1019 283.1.apakšpunkts nosaka ka, ja ierosinātājs ir vietējā pašvaldība, pirmreizējo 

zemes kadastrālo uzmērīšanu mērnieks veic, pamatojoties uz, vietējās pašvaldības lēmumu 

(oriģinālu vai tā atvasinājumu) par zemes piekritību un grafisko pielikumu. 

 

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.210: 

1. Apstiprināt precizēto nekustamā īpašuma “Saknes-3”, kadastra Nr.88620040088, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 88620040088 robežu plāna grafisko pielikumu, pielikums 

Nr.1. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pag. ceļš “Jūrskola-Zembahi””, kadastra Nr.88620020171, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620020171 piekrītošu Dundagas novada 

pašvaldībai robežu plāna grafisko pielikumu, pielikums Nr.2. 

 

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

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

 

Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienests kac.kuldiga@vzd.gov.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 
22. 

Par nekustamā īpašuma nosaukumu 

Ziņo M.Blūma; A.Felts 

Pamats: 

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

2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta trešā daļa. 

3. (Vārds, uzvārds) 17.09.2020. iesniegums. 

 

Mērķis 

Piešķirt nosaukumu nekustamam īpašumam.  

 

Izvērtējums 

Nekustamais īpašums “Mežstrauti” kadastra nr.88500130066 kas atrodas Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums “Mežstrauti”) sastāv no četrām 

zemes vienībām: 

1) neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 88500130059, platība 0,57ha; 

2) neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 88500130060, platība 7,36ha; 

3) neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 88500130067, platība 7,1ha; 

4) apbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 88500130066, platība 8,43ha. 

Nekustamā īpašuma “Mežstrauti” īpašnieka pilnvarotā persona (Vārds, uzvārds) 

(17.09.2020. pilnvara Nr.1668 parakstīta Zvērinātas notāres I.Bakanauskas prakses vietā - 

Lielā iela 4, Talsi), ir iesniegusi 17.09.2020. iesniegumu, kas reģistrēts Dundagas novada 

mailto:kac.kuldiga@vzd.gov.lv
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pašvaldībā, 17.09.2020. ar nr.DD-3- 26.1/20/492, kurā lūdz sadalīt nekustamo 

īpašumu “Mežstrauti”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 88500130067, un 

jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Mežstrautiņi”.  

 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.211: 

No nekustamā īpašuma “Mežstrauti”, kadastra Nr.88500130066 atdalāmai zemes vienībai 

(īpašumam), kadastra apzīmējums 88500130067, pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu 

“Mežstrautiņi”. 

 

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: Iesnieguma iesniedzējam uz elektronisko adresi 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

23. 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā 

A.Felts 

23. 1. Par izslēgšanu no palīdzības sniegšanas reģistra  

 

Pamats 

1. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4. panta 1. daļa, 10. panta 1. daļas 2. 

apakšpunkts un 10.panta 2. daļa. 

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

3. Dundagas novada domes 26.03.2018. lēmums Nr.66 “Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas 

reģistrā”. 

4. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 5.3. un 4.punkts. 

 

Mērķis 

Palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistra precizēšana  

 

Izvērtējums 

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

norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.03.2018. lēmums Nr.66 “Par reģistrēšanu palīdzības 

sniegšanas reģistrā”, (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx (turpmāk tekstā persona) ir 

reģistrēta dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā, pamatojoties uz Dundagas novada 

pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.3. punktu, kas nosaka, ka palīdzību dzīvokļu jautājuma 
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risināšanā tiesīgas saņemt maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru 

apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 4.panta 1 daļa 

nosaka, ka palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā personai sniedz tā pašvaldība, kuras 

administratīvajā teritorijā attiecīgā persona deklarējusi savu dzīvesvietu. 

Saskaņā ar vienotās pašvaldību sistēmas Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas 

datiem, persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu Talsu novadā. 

Likums 10. panta 1. daļas 2. apakšpunkts nosaka, ka persona tiek izslēgta no palīdzības 

reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās 

palīdzības saņemšanai, savukārt 10. panta 2. daļa nosaka, ka lēmumu par personas izslēgšanu 

no palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija. 

Saskaņā ar 28.01.2016. Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.4 "Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 4. punktu lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem 

Dundagas novada 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 pieņemt lēmumu Nr.212: 

Izslēgt no palīdzības sniegšanas reģistra „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 

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

 

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

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

 

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) uz deklarēto adresi 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

23.2. Par izslēgšanu no palīdzības sniegšanas reģistra  

 

Pamats 

1. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta 1. daļas 4. apakšpunkts 

un 2. daļa. 

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

3. Dundagas novada domes 25.05.2018. lēmums Nr.119 “Par reģistrēšanu palīdzības 

sniegšanas reģistrā”. 

4. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.3. un 4. punkts. 

5. (Vārds, uzvārds) iesniegums. 

 

Mērķis 

Palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistra precizēšana  

 

Izvērtējums 

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

personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 25.05.2018. lēmums Nr.119 “Par reģistrēšanu 

palīdzības sniegšanas reģistrā” (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxx (turpmāk tekstā persona) 

ir reģistrēta dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā, pamatojoties uz Dundagas 

novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.3. punktu, kas nosaka, ka palīdzību dzīvokļu 
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jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt maznodrošinātas personas, ar kurām kopā 

dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 10.panta 1 daļas 

4 punkts nosaka, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja tā atsakās no palīdzības, 

iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu. 

Persona 28.08.2020. iesniegusi iesniegumu, kas  reģistrēts pašvaldībā 02.09.2020 ar Nr.DD-

3-26.2/20/461, kurā informē, ka atsakās no dzīvokļa rindas, jo ir atradusi citu dzīvojamo 

platību.  

Likuma 10.panta 2. daļa nosaka, ka lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra 

pieņem pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija. 

Saskaņā ar 28.01.2016. Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.4 "Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 4. punktu lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem 

Dundagas novada 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 pieņemt lēmumu Nr.213: 

Izslēgt no palīdzības sniegšanas reģistra „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 

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

 

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

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

 

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) uz deklarēto adresi 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

23.3.   Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Pamats 

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

2. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta otrā daļa, 23.panta 

2.daļa. 

3. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4. punkts. 

4. Dundagas novada domes 25.06.2020. lēmums Nr.130 “Par reģistrēšanu palīdzības 

sniegšanas reģistrā” 

5. (Vārds, uzvārds) 24.08.2020. vēstule.  

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 

Izvērtējums 

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

personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.  

Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Likums) 

23.panta 2.daļu, pašvaldība ar pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku līdz pašvaldības dzīvojamās 

telpas izīrēšanai nodrošina arī šā likuma 14.pantā minētās personas, kuras reģistrētas šā 

likuma 3.panta 1.punktā minētās palīdzības saņemšanai. 

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

“Nevejas skola”, ar telpu grupu – dzīvoklis Nr.11, kadastra apzīmējums 8850 008 0068 

https://likumi.lv/ta/id/56812#p14
https://likumi.lv/ta/id/56812#p3
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001 011, ar adresi “Nevejas skola” dz.11, Neveja, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-

3270 (turpmāk – “Nevejas skola” - 11). 

 Palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, vispārējā kārtībā ir sniedzama (Vārds, uzvārds), 

personas kods xxxxx (turpmāk – persona), kas saskaņā ar Dundagas novada domes 25.06.2020. 

lēmums Nr.130 “Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā” ir reģistrēta “Pašvaldības 

dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru” reģistrā. 

 Saskaņā ar likuma 18.panta otro daļu, pašvaldība ir saņēmusi personas 24.08.2020. vēstuli 

(reģistrēta pašvaldībā 02.09.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/460), kurā norāda, ka piekrīt dzīvokļa 

“Nevejas skola”- 11 īrei. 

Saskaņā ar 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 pieņemt lēmumu Nr.214: 

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

2. Slēgt īres tiesību līgumu par pagaidu dzīvojamo telpu - nekustamā īpašuma “Nevejas 

skola”, ar telpu grupu – dzīvoklis Nr.11, kadastra apzīmējums 8850 008 0068 001 011, 

adresē “Nevejas skola”-11, Neveja, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270  (Vārds, 

uzvārds), personas kods xxxxx ar termiņu- uz vienu gadu no līguma noslēgšanas brīža. 

 

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 

 

 

23.4. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Pamats 

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

2. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 23. panta 2. daļa. 

3. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4. punkts un 5.1. apakšpunkts. 

4. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 31. daļa.  

5. Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta 31.08.2020. Izziņa Nr.2-9/79. 

6. (Vārds, uzvārds) 25.08.2020. iesniegums. 

 

Mērķis 

 Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 

Izvērtējums 

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

norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju. 

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

personas kods xxxxx (turpmāk – persona) 25.08.2020. iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 

25.08.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/444, kurā persona lūdz rast iespēju piešķirt dzīvokli 

Dundagā, Pils ielā 7, papildus norādot, ka dzīvo īrētā apdzīvojamā platībā, kuru īpašniece 

gatavojas pārdot un tādēļ izīrētā telpa ir uzteikta. Iesniegumam ir pievienota Dundagas 

novada pašvaldības Sociālā dienesta 31.08.2020. Izziņa Nr.2-9/79. kura apliecina, ka personai 

ir piešķirts trūcīgas personas statuss uz laika posmu līdz 28.02.2021.  
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 Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – 

Likums) 23. panta 2. daļu, pašvaldība ar pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku līdz pašvaldības 

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

reģistrētas šā likuma 3. panta 1.punktā minētās palīdzības saņemšanai.  

 Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums “Pils iela 7”, ar telpu grupu – dzīvoklis 

Nr.1, kadastra apzīmējums 8850 020 0411 001 001, ar adresi Pils iela 7-1, Dundaga, 

Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270. 

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

risināšanā” (turpmāk noteikumi Nr.4) 5.1. apakšpunkts nosaka, ka palīdzību dzīvokļu 

jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt personas virs darbaspējas vecuma.  

 Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 31. daļu, 

darbspējīgs vecums ir personas dzīves posms no 15 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas 

piešķiršanai nepieciešamajam vecumam. 

 Noteikumu Nr.4, 4. punkts nosaka, ka 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 pieņemt lēmumu Nr.215: 

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

2.   Slēgt īres tiesību līgumu par pagaidu dzīvojamo telpu - nekustamā īpašuma “Pils iela 7”, ar 

telpu grupu – dzīvoklis Nr.1, kadastra apzīmējums 8850 020 0411 001 001, ar adresi Pils iela 

7-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270  ar (Vārds, uzvārds), personas kods 

xxxxx  ar termiņu - uz vienu gadu no līguma noslēgšanas brīža. 

 

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) uz deklarēto adresi 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

23.5.        Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Pamats 

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

2. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta otrā daļa. 

3. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4. punkts. 

4. Dundagas novada domes 23.04.2020. lēmums Nr.91 “Par palīdzības sniegšanas 

dzīvokļa jautājuma risināšanā”. 

5. (Vārds, uzvārds) 07.09.2020. vēstule.  

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

 

Izvērtējums 

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

norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.  

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

“Skolotāju māja 2-3”, kadastra Nr.88629000273, tā sastāvā ir dzīvoklis Nr.3 ar kopējo platību 

https://likumi.lv/ta/id/56812#p14
https://likumi.lv/ta/id/56812#p3
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50,07 m², dzīvojamās mājas un zemes 507/9539 domājamās daļas, ar adresi 

“Skolotāju māja 2” - 3, Mazirbe, Kolkas pagastā, Dundagas novadā. 

 Palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, vispārējā kārtībā ir sniedzama (Vārds, uzvārds), 

personas kods xxxxx (turpmāk – persona), kas saskaņā ar Dundagas novada domes 23.04.2020. 

lēmums Nr.91 “Par palīdzības sniegšanas dzīvokļa jautājuma risināšanā”, ir reģistrēta 

“Pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrs” reģistrā. 

 Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta otro daļu, 

pašvaldība ir saņēmusi personas 07.09.2020. vēstuli (reģistrēta pašvaldībā 08.09.2020. ar 

Nr.DD-3-26.2/20/472), ar piekrišanu piedāvātā dzīvokļa īrei. 

Saskaņā ar 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 pieņemt lēmumu Nr.216: 

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

2.   Slēgt īres tiesību līgumu par dzīvokļa “Skolotāju māja 2-3”, kadastra Nr.88629000273, ar 

adresi “Skolotāju māja 2” - 3, Mazirbe, Kolkas pagastā, Dundagas novadā ar (Vārds, uzvārds), 

personas kods xxxxx uz termiņu uz vienu gadu no līguma noslēgšanas brīža. 

 

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 nosūtāms: (Vārds, uzvārds) uz deklarēto adresi 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

24. 

Par Grozījumiem Dundagas novada pašvaldības interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un finansējuma sadales komisijas sastāvā 

A.Felts 

Pamats: 

1. Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumi Nr. 382 “Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtība”;  

2.  Dundagas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales komisijas nolikums 25.08.2010; 

3. Dundagas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

finansējuma sadales komisijas locekļa iesniegums. 

Mērķis: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas 

un finansējuma sadales komisijas sastāvā. 

Izvērtējums: 

Ar Dundagas novada pašvaldības domes 2010. gada 25. augusta lēmumu Nr. 355 

apstiprināts Komisijas nolikums. Komisijas nolikuma 1.2.punkts nosaka, ka Dundagas novada 

interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju (turpmāk tekstā - 

komisija) izveido Dundagas novada dome.  

2020. gada 21. septembrī saņemts iesniegums no Tamāras Kaudzes (reģistrēts ar 

Nr.DD-3-26.2/20/497) par deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa un atbrīvošanu no 
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Dundagas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 

finansējuma sadales komisijas locekļa darba pienākumiem. 

 

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.217: 

Ar 24.09.2020. atbrīvot no darba komisijā Tamāru Kaudzi, veicot attiecīgus grozījumus 

Dundagas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas 

sadales komisijas sastāvā. 

 

Lēmuma projekts nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
 

 

25. 

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. 

5. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.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 60”, kadastra Nr.88500200354, kura sastāvā ir 0,06 ha liela zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 88500200354, 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) 21.09.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 

21.09.2020. ar Nr.DD-3-26.2/20/498), kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņa vajadzībām 

“Ievlejas”.  

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

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

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

neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 

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

nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas 

maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalst. 

Saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” 11.pantu, ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu uz 

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

maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas 

https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos
https://likumi.lv/ta/id/72849-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-lauku-apvidos#p7
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums
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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. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.pantā ir teikts, [..] 

Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties 

aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī 

atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 

000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts 

pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums[..]. 

 

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.218: 

1. Nekustamo īpašumu “Ievlejas 60”, kadastra Nr.88500200354, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 88500200354, 0,06 ha platībā nodot nomai un slēgt 

zemes nomas līgumu ar  (Vārds, uzvārds) uz laiku līdz 30.09.2026. 

2. Līgumu slēgt pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmuma.  

 

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 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.25 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 28.09.2020. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 28.09.2020. 
 

 


