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LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 

(ĀRKĀRTAS)  S Ē D E S  P R O T O K O L S 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

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

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

videokonferences režīmā. 

 

2021.gada 01. martā                                                                                          Nr.6. 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

Sēdē piedalās 7 deputāti: Aldis Felts, Jānis Mauriņš, Vilnis Skuja, Gunārs Kristiņš,  

Regīna Rūmniece, Una Sila, Zane Tālberga 

Administrācijas darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, juriskonsults Aigars 

Šturms, finansiste Inga Ralle, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta Blūma,  

NĪN administratore Sintija Gāliņa 

Nepiedalās: Andra Grīvāne, - iemesls nav paziņots, Madars Burnevics – darba dēļ 

 

Ārkārtas domes sēde sasaukta pamatojoties uz 3 domes deputātu (A.Felts, J.Mauriņš, 

Z.Tālberga) 24.02.20201. iesniegto iesniegumu par ierosinājumu sasaukt ārkārtas domes sēdi 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.1 pantu. 

Tā kā Aldis Felts ir pirmais iesnieguma parakstītājs, vadīs šo sasaukto ārkārtas domes sēdi. 

 

Sēdi vada: deputāts Aldis Felts 

Protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Darba kārtībā: 

1. Par grozījumiem pašvaldības izpilddirektora darba līgumā. 

2. Par piemaksu pašvaldības izpilddirektoram. 

3. Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

5. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. 

6. Par nekustamā īpašuma „Vecpeļauši” daļas apbūves tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

7. Par produktu izdali programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros,  ja mācības notiek 

attālināti. 
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1. 

Par grozījumiem pašvaldības izpilddirektora darba līgumā 

Ziņo A.Šturms; A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 

 

Mērķis 

Darba tiesisko attiecību noregulēšana saistībā ar darba samaksu 

 

Izvērtējums 

 

Par pilnvarojumu 

 

1. Pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksas noteikšanas kārtību nosaka 

Dundagas novada pašvaldības domes 2019.gada 24.oktobra iekšējie noteikumi “Par Dundagas 

novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksu un sociālajām garantijām” 

(turpmāk arī – iekšējie noteikumi). 

 

2. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu dome ieceļ 

amatā izpilddirektoru. Saskaņā ar minētā likuma 62.panta 4.punktu domes priekšsēdētājs domes 

vārdā paraksta līgumus. Iekšējo noteikumu 28.punkts cita starpā nosaka, ka domes 

priekšsēdētājs ne retāk kā reizi gadā nosaka amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas pakāpi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru slēdz domes 

priekšsēdētājs, kas risina arī citus ar darba tiesiskajām attiecībām saistītus jautājumus. 

Analoģiski arī līgumu par darba līguma grozījumiem parasti slēdz domes priekšsēdētājs. 

 

3. Šobrīd Dundagas novada pašvaldībai nav domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja 

vietnieka. Tādējādi secināms, ka šobrīd nav noteikta persona, kura būtu tiesīga slēgt līgumu ar 

izpilddirektoru par darba līguma grozījumiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, 

ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, dome var noteiktai 

personai sniegt pilnvarojumu slēgt līgumu par darba līguma grozījumiem pašvaldības 

izpilddirektoram. Ņemot vērā, ka šī domes sēde notiek pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 28.1 pantu un šādai sēdei ir sēdes vadītājs, kas arī paraksta sēdē pieņemtos 

lēmumus, pamatoti ir pilnvarojumu slēgt līgumu ar izpilddirektoru par darba līguma 

grozījumiem sniegt šādas sēdes vadītājam. 

 

 

Par darba līguma grozījumiem 

 

4. Iekšējo noteikumu 24.punkts nosaka, ka pašvaldības izpilddirektora mēnešalgu nosaka 

domes priekšsēdētāja mēneša darba algas apmēram piemērojot koeficientu 0,80 (ja pašvaldības 

izpilddirektoram noteikta 1.kvalifikācijas pakāpe), 0,85 (ja pašvaldības izpilddirektoram 

noteikta 2.kvalifikācijas pakāpe), 0,90 (ja pašvaldības izpilddirektoram noteikta 3.kvalifikācijas 

pakāpe). 
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5. Iekšējo noteikumu 9.punkts nosaka: “Domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka, 

Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo 

aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram (turpmāk arī – mēneša vidējās 

darba samaksas apmērs), kas noapaļots pilnos eiro, piemērojot koeficientu 1,857. Aprēķināto 

mēnešalgu izmaksā, to noapaļojot pilnos eiro.” 

Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajā valstī 

strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs1 ir 1076 euro. Piemērojot 

minēto koeficientu, domes priekšsēdētāja mēnešalga ir x euro. 

6. 2019.gada 11.decembrī2 amatpersonas darba izpilde novērtēta ar koeficientu 3 (labi). 

Amatpersona valsts dienestā vai pašvaldībā nostrādājusi laiku, kas atbilst iekšējo noteikumu 

2.pielikumā definētajam periodam vairāk par 3 gadiem3. Ņemot vērā minēto un iekšējo 

noteikumu 2.pielikumu secināms, ka amatpersonai nosakāma 3.kvalifikācijas pakāpe. 

7. Ņemot vērā 3.kvalifikācijas pakāpi, pašvaldības izpilddirektora mēnešalga nosakāma 

domes priekšsēdētāja mēneša darba algas apmēram piemērojot koeficientu 0,90. Koeficienta 

piemērošanas rezultātā secināms, ka pašvaldības izpilddirektora mēnešalga nosakāma x euro. 

Ņemot vērā līdzšinējo praksi, saistībā ar mēnešalgas izmaiņām tiek slēgts līgums par 

grozījumiem darba līgumā. 

 

Par darba līguma grozījumu piemērošanas termiņu 

 

8. Saskaņā ar iekšējiem noteikumiem amatpersonai tiesības uz pārrēķinātu mēneša darba 

algu bija no 2021.gada 1.janvāra. Šī iemesla dēļ darba līguma grozījumi piemērojami no 

2021.gada 1.janvāra4.  

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš G.Kristiņš, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.42: 

1. Noteikt Dundagas novada pašvaldības izpilddirektorei Janitai Vandai Valterei 

3.kvalifikācijas pakāpi. 

2. Pilnvarot šo lēmumu pieņemošās domes sēdes vadītāju parakstīt līgumu par 

grozījumiem darba līgumā (pievienots pielikumā). 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 
1 Publicēts: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/menesalgas-

apmera-noteiksana 
2 Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 15.punkts nosaka: “” 
3 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta otrā daļa nosaka: 

“Amatpersonas (darbinieka) nodarbinātību uzskata par nepārtrauktu arī tad, ja laiks no amata (dienesta, darba) 

tiesisko attiecību izbeigšanas valsts vai pašvaldības institūcijā līdz to atsākšanai tajā pašā vai citā valsts vai 

pašvaldības institūcijā nav ilgāks par diviem gadiem. Pārtraukuma laiku neieskaita šā panta pirmajā daļā 

noteiktajā nostrādātajā laikā.” Saskaitot nodarbinātības periodus secināms, ka valsts dienestā vai pašvaldībā 

nostrādāts vairāk kā 3 gadus. 
4 Šādu risinājumu pieļauj arī Darba likums, kura 41.panta otrā daļa nosaka: “Ja darbinieks un darba devējs vai 

vismaz viena no pusēm ir uzsākusi veikt nolīgtos pienākumus, rakstveida formai neatbilstošam darba līgumam ir 

tādas pašas tiesiskās sekas kā rakstveidā izteiktam darba līgumam.” Darba līguma būtiska sastāvdaļa ir darba alga, 

kuras noteikšanas kārtība regulēta iekšējos noteikumos. 
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2. 

Par piemaksu pašvaldības izpilddirektoram 

Ziņo I.Ralle; A.Šturms; A.Felts, R.Rūmniece, Z.Tālberga, V.Skuja, U.Sila 

Pamats 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā 

daļa 

 

Mērķis 

Noteikt piemaksu pašvaldības izpilddirektoram Dundagas novada pašvaldības domes 

2021.gada 5.februāra lēmuma Nr.15 “Par speciālu pilnvarojumu Dundagas novada 

pašvaldības izpilddirektoram” īstenošanu. 

 

Izvērtējums 

Ir saņemts pašvaldības izpilddirektora lūgums, izskatīt iespēju noteikt piemaksu par darbu 

apstākļos, kuros kopš 2021.gada 28.janvāra Dundagas novada pašvaldībai nav domes 

priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka.  

 

Par pilnvarojumu 

 

1. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu dome ieceļ amatā 

izpilddirektoru. Saskaņā ar minētā likuma 62.panta 4.punktu domes priekšsēdētājs domes 

vārdā paraksta līgumus. Ņemot vērā iepriekš minēto, darba līgumu ar pašvaldības 

izpilddirektoru slēdz domes priekšsēdētājs, kas risina arī citus ar darba tiesiskajām 

attiecībām saistītus jautājumus. Analoģiski arī jautājumu par piemaksas noteikšanu parasti 

izlemtu domes priekšsēdētājs. 

Šobrīd Dundagas novada pašvaldībai nav domes priekšsēdētāja un domes 

priekšsēdētāja vietnieka. Tādējādi secināms, ka šobrīd nav noteikta persona, kura būtu tiesīga 

parakstīt rīkojumu par piemaksas noteikšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, 

ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, dome var noteiktai 

personai sniegt pilnvarojumu parakstīt rīkojumu par speciālās piemaksas noteikšanu 

pašvaldības izpilddirektoram. Ņemot vērā, ka šī domes sēde notiek pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 28.1 pantu un šādai sēdei ir sēdes vadītājs, kas arī paraksta sēdē pieņemtos 

lēmumus, pamatoti ir pilnvarojumu parakstīt rīkojumu par piemaksas noteikšanu pašvaldības 

izpilddirektoram sniegt šīs sēdes vadītājam. 

 

Par piemaksu 

 

2. Saistībā ar to, ka Dundagas novada pašvaldībai nav domes priekšsēdētāja un domes 

priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības administrācijai neplānoti un steidzami jāpārkārto darbu 

organizāciju, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju nodrošināšanu un stratēģiski svarīgu 

mērķu īstenošanu, turklāt – netipiskos apstākļos.  

 

Minēto apliecina arī Dundagas novada pašvaldības domes 2021.gada 5.februāra 

lēmums Nr.15 “Par speciālu pilnvarojumu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram”. 

 

3. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 

pirmajā daļa cita starpā nosaka: “Amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne vairāk kā 30 
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procentu apmērā no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba, 

dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta 

amata (dienesta, darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem 

pilda vēl citus pienākumus.” 

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš, G.Kristiņš, 

R.Rūmniece, Z.Tālberga), pret- 2 (V.Skuja, U.Sila), atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.43: 

Noteikt Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoram, no 2021.gada 5.februāra, līdz ir spēkā 

Dundagas novada pašvaldības domes 2021.gada 5.februāra lēmums Nr.15, piemaksu 25 

procentus no mēnešalgas. 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

 

3. 

Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu 

Ziņo M.Blūma; A.Felts, Z.Tālberga 

Pamats 

1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (2020.) 

2. 2020.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.671 “Pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas” 

3. Dundagas novada pašvaldības, Mērsraga novada pašvaldības, Rojas novada pašvaldības un 

Talsu novada pašvaldības finanšu komisijas protokols Nr.2, 2021.gada 1.februārī 

 

Izvērtējums 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka pēc pašvaldību 

apvienošanas Dundagas, Rojas, Mērsraga un Talsu novadi veido Talsu novadu. 

2020.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.671 “Pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas” 23.punkts nosaka, ka administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo noteikumu I un II nodaļas 

nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par 

pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro, un līdz 2021. gada 1. martam iesniedz tai 

pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 

2021. gada 1. janvāri. Savukārt, 23.1 punktā ir noteikts, ka administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības, pieņemot attiecīgu lēmumu apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijā, var šo noteikumu 2. un 3. pielikuma tabulās sniedzamo 

informāciju sagatavot un iesniegt citā formā. 

Atbilstoši normatīvos aktos norādītajam, Dundagas novada pašvaldības, Mērsraga novada 

pašvaldības, Rojas novada pašvaldības un Talsu novada pašvaldības finanšu komisija  

2021.gada 1.februārī (protokols Nr.2.) saskaņoja 2020.gada 10.novembra Ministru kabineta 

noteikumos Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība 

pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” noteikto, 2. un 3.pielikuma 

tabulās sniedzamo informāciju. 

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš G.Kristiņš, 

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

https://likumi.lv/ta/id/318580#piel2
https://likumi.lv/ta/id/318580#piel3
https://likumi.lv/ta/id/318580#piel2
https://likumi.lv/ta/id/318580#piel3
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NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.44: 

1. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo daļu 

(pielikumā). 

2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību Talsu novada pašvaldību,  kā arī publicēt 

informāciju pašvaldības tīmekļvietnē. 

  

Lēmums nosūtāms: Talsu novada pašvaldībai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Kancelejai. 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 

Ziņo S.Gāliņa; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešā daļa. 

2. Dundagas novada pašvaldības domes 17.12.2020. saistošo noteikumu nr. 12 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošanu” 7.6 un 17. punkts. 

3. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punkts un 3. panta pirmā daļa. 

 

Mērķis 

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. 

 

Izvērtējums 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešajā daļā teikts, ka pašvaldības var 

izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātāju kategorijām. 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 17.12.2020. saistošo 

noteikumu nr. 12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 7.6. punktu nodokļa atvieglojumus 

piešķir daudzbērnu ģimenes loceklim – 90 procentus no nodokļa summas. 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punkts nosaka, ka daudzbērnu ģimene ir 

ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni. Savukārt 3. panta pirmā daļa paskaidro, ka bērns ir 

persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu. 

Pašvaldībā saņemts un 15.02.2021. ar numuru DD-4-10.2/21/71 reģistrēts (Vārds, 

uzvārds), personas kods xxxxx, (turpmāk arī (Vārds, uzvārds)) iesniegums, kurā lūgts piemērot 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par tekošo taksācijas gadu kā daudzbērnu ģimenes 

loceklim. Iesniegumam pievienota informācija par trīs nepilngadīgiem bērniem.  

(Vārds, uzvārds) pieder nekustamais īpašums „xxx” ar kadastra numuru 8850 026 0073. 

Nekustamā īpašuma nodoklis par 2021. gadu aprēķināts zemei – 16,16 € un dzīvojamai ēkai – 

3,55 €, kopā 19,71 €. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu nav. 

Saistošo noteikumu 17. punkts nosaka, ka iesniegumus par nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu izskata un lēmumu pieņem Dundagas novada dome. 
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Sagatavotais lēmuma projekts: 

 

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par 2021. gadu (Vārds, uzvārds), 

personas kods xxxxx, piederošajam nekustamajam īpašumam „xxx”, kadastra numurs 8850 026 

0073, 90 procentu apmērā no nodokļa summas. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Nekustamā īpašuma nodokļa administratorei. 

 

Diskusijas izvēršas par normatīvo aktu (ārējā un iekšējā) piemērošanu, ja tajos iekļautās 

normas atšķiras, konkrēti par bērnu un vecāku dzīvesvietas deklarēšanas vietu (pēc likuma – 

tai ir jāsakrīt, pēc pašvaldības saistošajiem noteikumiem – nav jābūt deklarētiem vienā 

mājsaimniecībā). 

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Felts, V.Skuja, G.Kristiņš,), pret-

nav, atturas – 4 (J.Mauriņš R.Rūmniece, Z.Tālberga, U.Sila) 

 

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

 

 

 

5. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

Ziņo D.Čodera; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; 

2. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešā 

daļa. 

 

Mērķis 

Pieņemt ziedojumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolai no SIA Kurekss – 10290,10 

eiro apmērā 3 ksilofonu Adams XSLD 35, 2 klasisko ģitāru (koncerta) Alhambra&C Classic ar 

somu, 7 portatīvo datoru un 7 Microsoft Office Home and Buseness programmatūru iegādei. 

 

Izvērtējums 

     Izglītības iestāde atrodas nepārtrauktā izaugsmes procesā, viens no izglītības iestādes 

pamatmērķiem ir paaugstināt izglītības kvalitāti, pilnveidojot izglītības iestādes materiāli 

tehnisko nodrošinājumu un instrumentāriju.  

     SIA Kurekss, atsaucoties uz DMMS direktores Daces Čoderas 22.01.2021. Vēstuli MS-1-

20/20/18 ziedo 10290,10 eiro DMMS 3 ksilofonu Adams XSLD 35 (lai nodrošinātu kvalitatīvu 

mācību procesu audzēkņiem mājās (jo īpaši attālinātajā mācību procesā), ir nepieciešami 3 

melodiskie mūzikas instrumenti sitaminstrumentu spēlē), 2 klasisko ģitāru (koncerta) 

Alhambra&C Classic ar somul (lai īstenotu profesionālās ievirzes izglītības programmu Ģitāras 

spēle un nodrošinātu audzēkņu konkurētspēju, ir nepieciešamas 2 koncerta klasiskās ģitāras) , 

7 portatīvo datoru Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 20VG - Ryzen 5 4500U / 2.3 GHz - Win 10 

Pro 64-bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 15.6" 1920 x 1080 (Full HD) - Radeon Graphics 

- Wi-Fi, Bluetooth - mineral grey - kbd: English  un 7 Microsoft Office Home and Buseness 

programmatūru iegādei (līdz ar to būtu datorizētas pilnīgi visas mācību telpas izglītības iestādē). 

     SIA Kurekss atbalsts DMMS būs solis tuvāk šobrīd definētajai izglītības iestādes vīzijai par 

mūsdienīgu profesionālās ievirzes izglītības iestādi mākslā, mūzikā un dejā kas, dinamiski 

attīstoties, kļūs par vienu no labākajām un konkurētspējīgākajām profesionālās ievirzes mācību 

iestādēm Kurzemes reģionā. 
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Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 7 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš G.Kristiņš, 

R.Rūmniece, Z.Tālberga, U.Sila,  V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.45: 

1.Pieņemt no SIA Kurekss ziedojumu 10290,10 eiro (desmit tūkstoši divi simti deviņdesmit 

eiro, 10 centi) apmērā Dundagas Mākslas un mūzikas skolai 3 ksilofonu Adams XSLD 35, 2 

klasisko ģitāru (koncerta) Alhambra&C Classic ar somu, 7 portatīvo datoru un 7 Microsoft 

Office Home and Buseness programmatūru iegādei. 

2.Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektori Janitu Vandu Valteri parakstīt 

Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu (līgumprojekts pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nododams izpildei: izpilddirektorei Janitai Vandai Valterei, Dundagas Mākslas un 

mūzikas skolas direktorei Dacei Čoderai. 

 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma „Vecpeļauši” daļas apbūves tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Ziņo S.Gāliņa; A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības domes 2020. gada 26. novembra lēmums nr. 263 „Par 

apbūves tiesības platības precizēšanu nekustamā īpašumā „Vecpeļauši””. 

2. Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu nr. 350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesību noteikumi” 44. punkts. 

Mērķis 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vecpeļauši” daļas apbūves tiesību izsoles rezultātus. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020. gada 26. novembra 

lēmumu nr. 263 „Par apbūves tiesības platības precizēšanu nekustamā īpašumā „Vecpeļauši”” 

lemts rakstiskā izsolē nodot apbūves tiesības Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

„Vecpeļauši”, kadastra numurs 8850 020 0121, zemes vienības daļā, kadastra apzīmējumu 8850 

020 0121, 83 m2 platībā par izsoles sākuma apbūves tiesību maksu 346,00 € gadā bez PVN. 

Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu nr. 350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesību noteikumi” 44. punkts nosaka: ja izsolei piesakās tikai viens 

pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas 

maksu, kas nav zemāka par iznomātāja noteikto izsoles sākuma nomas maksu.  

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecpeļauši” ar kadastra numuru 8850 020 0121 apbūves 

tiesību izsole notika 2021. gada 19. februārī. Uz izsoli pieteikumu iesniedza viens pretendents 

– AS „Latvenergo”, reģistrācijas numurs 40003032949, piedāvājot apbūves tiesību maksu 

29,00 € mēnesī bez PVN, kas sastāda 348,00 € gadā bez PVN.  

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, J.Mauriņš G.Kristiņš, 

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

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.46: 

Apstiprināt AS „Latvenergo”, reģistrācijas nr. 40003032949, par nekustamā īpašuma 

„Vecpeļauši”, kadastra numurs 8850 020 0121, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 

8850 020 0121, 83 m2 platībā apbūves tiesību ieguvēju par apbūves tiesību maksu 29,00 € 

mēnesī bez PVN ar līguma termiņu līdz 28.10.2049. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Zemes lietu speciālistei. 
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7. 

Par produktu izdali programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros, 

 ja mācības notiek attālināti 

Ziņo I.Ralle; A.Felts, U.Sila, Z.Tālberga, V.Skuja 

Pamats 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 10. panta un 15. panta pirmās daļas 5. punktu  

 

Mērķis 

Nodrošināt produktu izdali programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros, ja mācības notiek 

attālināti 

 

Izvērtējums 

Ņemot vērā, ka Latvijā nemazinās Covid-19 saslimšanas rādītāji, valstī ir noteikti stingri 

ierobežojumi vīrusa izplatības mazināšanai. Paredzēta arī attālināta mācību procesa 

organizēšana noteiktām klašu grupām, kad bērni noteiktu laiku neapmeklē savas izglītības 

iestādes klātienē. Tas ietekmē to, kā izglītības iestādēs notiek programmas “Piens un augļi 

skolai” ietvaros paredzēto produktu – piena, augļu un dārzeņu izdale. 

Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu, ka gadījumos, ja izglītības iestādēs tiek 

īstenots attālināts mācību process, atļaut atbalsta pretendentiem piegādāt produktus kopā ar 

gatavo ēdienu vai pārtikas pakām, ko izglītojamo ēdināšanai piešķirto dotāciju izlietošanai 

organizē pašvaldība. Procesu organizē saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 

ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

Sarunās ar PLPKS Dundaga un SIA SĀTS ir panākta vienošanās, ka piena piegādi varam 

nodrošināt izmantojot PLPKS Dundaga piedāvājumu. Piens tiktu fasēts pa 600 ml iepakojumā 

(nedēļas deva vienam bērnam) un izmaksas par vienu pudeli, etiķeti un darbu sastādītu 0,20 

eiro. Taras izmaksas vienai nedēļai veido 60,80 eiro (skolēnu skaits Dundagas vidusskolā 273, 

Kolkas pamatskola 31).  

 

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

R.Rūmniece, Z.Tālberga, U.Sila,  V.Skuja), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.47: 

1. Ar 01.03. 2021.nodrošināt fasētu piena produktu piegādi Dundagas vidusskolas un Kolkas 

pamatskolas 1.- 9. klašu skolēniem attālinātā mācību procesa laikā. 

2. Nepieciešamo finansējumu taras iegādei paredzēt no ietaupītiem līdzekļiem, kas 

izveidojušies pēc veiktās cenu aptaujas par telpas remontu Dundagas vidusskolā. 

3. Slēgt vienošanos ar SIA SĀTS par fasētas piena produkcijas izdali Dundagas vidusskolas 

1.- 9.klašu skolēniem attālinātā mācību procesa laikā. 

 

Lēmums nosūtāms: SIA SĀTS, PLPKS Dundaga 

 

 

Sēde slēgta plkst. 10.45. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 01.03.2021. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 01.03.2021. 
























































































































































































