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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 

S Ē D E S  P R O T O K O L S 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2021. gada 24.maija saistošo noteikumu  

Nr.6 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 43. punktu sēdes norise notiek 

videokonferences režīmā. 

 

2021.gada 22.jūnijā  

                                                                                                                                  Nr.22. 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

Sēdē piedalās: 3 pagaidu administrācijas locekļi: pagaidu administrācijas vadītājs Arnis 

Šults, pagaidu administrācijas vadītāja vietniece Inta Komisare, pagaidu administrācijas locekle 

Sintija Dumbrovska 

 

Domes sēde sasaukta pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu un 

Dundagas novada pašvaldības 24.05.2021. pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 “Dundagas 

novada pašvaldības nolikums”42.punktu.  

 

Sēdē piedalās administrācijas darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, finansiste Inga 

Ralle, juriskonsults Aigars Šturms, kultūras pils direktore Baiba Dūda, Kolkas pamatskolas 

direktore Antra Laukšteine, juriste-zemes lietu speciāliste Iveta Bekmane 

 

Sēdi vada: pagaidu administrācijas vadītājs Arnis Šults 

Protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par zemes “Lejasozoli” nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

2. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

3. Par grozījumiem amatu katalogā (Kolkas pamatskola) . 

4. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības amatu katalogā (Kultūras pils). 

5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

6. Par papildu finansējumu būvdarbiem publiskās tualetes ēkas uzstādīšanai Pils ielā, Dundagā. 

 
Sēdes vadītājs A.Šults informē, ka šodien 22.jūnijā plkst. 10.00 ir sasaukta ārkārtas domes sēde 

Nr.22 ar sešiem izskatāmiem darba kārtības jautājumiem. 

 

Administrācijas locekļiem iebildumu par darba kārtību nav. 
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1.  

Par zemes “Lejasozoli” nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

Ziņo I.Bekmane; A.Šults, S.Dumbrovska 

Pamats 

1. Likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 19. pants 

(spēkā līdz 2005.gada 1.janvārim).  

2. Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 3. punkts  

3. Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmā un ceturtā 

daļa un 84.panta pirmā daļa. 

4. Likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17. punkts.  

5. Dundagas novada domes 2012. gada 26. aprīļa lēmums Nr.98 “Par Dundagas novada 

pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu”. 

6. Kopsaimniecības “Dundaga” pārveidošanas sapulces 1992.gada 10.janvāra protokola Nr.1,  

5. un 6. punkts. 

7. Valsts zemes dienesta 2020. gada 30. novembra atzinums Nr. 9-01-K/983 “Par iesakāmo 

domājamo daļu aprēķinu”. 

 

Mērķis 

Pašvaldības zemes gabala nodošana īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa īpašniekam, slēdzot 

vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības saskaņā ar likuma “Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”  84. panta pirmo daļu.  

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) īpašumā Laukmuižā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā ir nekustamais īpašums “Lejasozoli” ar kadastra 

Nr. 88500250042, kurš sastāv no 1,0099 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 88500250042 (turpmāk tekstā – zemes īpašums “Lejasozoli”). Ar zemes  īpašumu 

“Lejasozoli” ir saistītas būves ar kadastra apzīmējumu 88500250042001 (turpmāk - 

daudzdzīvokļu māja “Lejasozoli”), 88500250042002, 88500250042003, 88500250042004 un 

88500250042005 (turpmāk tekstā – būvju īpašums “Lejasozoli”).  

Būvju īpašums “Lejasozoli” pamatojoties uz kopsaimniecības “Dundaga” pārveidošanas 

sapulces 1992. gada 10.janvāra protokola Nr.1,  5. un 6. punktu bija SIA “Dundaga” īpašumā. 

Saskaņā ar tolaik spēkā esošā likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku 

kolhozu privatizāciju” (turpmāk – Kolhozu privatizācijas likums) 19. pantu SIA “Dundaga” 

1993. gadā ir nodevusi īpašumā pret kapitāla daļām būvju “Lejasozoli” domājamās daļas citām 

personām.  

Daudzdzīvokļu māju “Lejasozoli” ar kadastra apzīmējumu 88500250042001 saskaņā ar 

Valsts zemes dienesta 2020. gada 30. novembra atzinumu Nr. 9-01-K/983 “Par iesakāmo 

domājamo daļu aprēķinu” ir ieteikts sadalīt sekojošās domājamās daļās: 

Nr.p.k. Telpu grupas  

kadastra apzīmējums 

Dzīvokļa 

kopējā platība 

kv.m. 

Dzīvokļa 

īpašumā 

ietilpstošā 

kopīpašuma 

daļa 

Izmantošanas 

veids 

1. 88500250042001 001 42,5 425/4670 dzīvoklis 

2. 88500250042001 002 35,2 352/4670 dzīvoklis 

3. 88500250042001 003 42,6 426/4670 dzīvoklis 

4. 88500250042001 004 59,8 598/4670 dzīvoklis 

5. 88500250042001 005 52,6 526/4670 dzīvoklis 

6. 88500250042001 006 42,5 425/4670 dzīvoklis 
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7. 88500250042001 007 56,4 564/4670 dzīvoklis 

8. 88500250042001 008 43,7 437/4670 dzīvoklis 

9. 88500250042001 009 35,0 350/4670 dzīvoklis 

10. 88500250042001 010 56,7 567/4670 dzīvoklis 

 KOPĀ 467,0 4670/4670  

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto secināms, ka daudzdzīvokļu mājā “Lejasozoli” esošie 

dzīvokļi ir privatizēti saskaņā ar Kolhozu privatizācijas likumu. Likuma “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” (turpmāk – 

Nostiprināšanas likums) 3.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ir ierakstāma zeme, kura 

1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi 

saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes 

īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja uz šīs zemes ir 

dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo 

dzīvokļu privatizāciju” un likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu 

privatizāciju”. Vienošanās par daudzdzīvokļu mājā “Lejasozoli” esošo dzīvokļu nodošanu 

īpašumā pret kapitāla daļām un norēķinoties ar skaidru naudu ir slēgtas 1993. gadā. 

Nostiprināšanas likuma normas paredz, ka zeme zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, 

kurās dzīvokļi privatizēti saskaņā ar Kolhozu privatizācijas likumu piekrīt pašvaldībām un 

zeme ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.  

Īpašuma tiesības uz zemes īpašumu “Lejasozoli” Pašvaldībai nostiprinātas Dundagas 

pagasta Zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000572217 2017.gada 10.novembrī. 

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk – Dzīvojamo 

māju privatizācijas likums) 75.panta pirmā daļa nosaka, ka tad, ja dzīvojamā mājā esošie 

dzīvokļi privatizēti saskaņā ar Kolhozu privatizācijas likumu, privatizācijas komisija nosaka 

katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 

gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta. 

Kolhozu privatizācijas likuma normas neparedzēja, nododot īpašumā dzīvokļus, nodot arī 

īpašumā attiecīgo privatizējamajiem dzīvokļiem piekrītošo zemes daļu. 

No iepriekš rakstītā secināms, ka zemes zem daudzdzīvokļu mājas “Lejasozoli” 

nodošanai privatizācijai 1993. gadā, kad tika slēgtas vienošanās par attiecīgo dzīvokļu 

nodošanu īpašumā, ir pastāvējuši zemes iegūšanas ierobežojumi. 

Dzīvojamo māju privatizācijas likuma, kas stājās spēkā 1995. gada 25. jūlijā,  75. panta 

ceturtā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai 

pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot 

vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības, un ir secināms, ka Pašvaldībai zemes 

īpašums “Lejasozoli” nododama daudzdzīvokļu mājas “Lejasozoli” īpašniekiem vai 

tiesiskajiem valdītājiem īpašumā bez atlīdzības, noslēdzot attiecīgu vienošanos. 

Dzīvojamo māju privatizācijas likuma 84. pantā ir noteikta kārtība, kādā veicama valsts 

vai pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala privatizācija pēc privatizācijas ierobežojumu 

atcelšanas: 

1) pašvaldības īpašumā esošu zemes gabalu nodod privatizācijai, Pašvaldībai pieņemot 

attiecīgu lēmumu; 

2) privatizācijas komisija pieņem lēmumu slēgt vienošanos par zemes gabala nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai; 

3) uzaicinājumu privatizēt zemes gabalu privatizētā objekta īpašniekam nosūta 

privatizācijas komisija; 

4) privatizācijas komisija slēdz vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības ar katru privatizētā objekta īpašnieku. 

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

pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu” 

https://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
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ir apstiprināts “Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

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

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

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

atsavināšanu un iznomāšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu. 

 

Tiek sniegts skaidrojums uz S.Dumbrovskas jautājumu par lēmuma projekta 3.punktā 

ietverto pilnvarojumu parakstīt vienošanos attiecībā uz tiesībām pēc 1.jūlija – ja vienošanās 

netiek parakstīta līdz 1.jūlijam, tad vienošanos varēs slēgt Dundagas novada pašvaldības 

saistību tiesību pārņēmējs, kas ir paredzēts likumā, un īpaši lēmumā nav jāatspoguļo. 

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Šults, I.Komisare, 

S.Dumbrovska), pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.138: 

1. Nodot privatizācijai Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu 

“Lejasozoli” ar kadastra Nr.88500250042, kura sastāvā ietilpst 1,0099 ha liela zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 88500250042 (turpmāk – zemes īpašumu “Lejasozoli”). 

2. Nodot īpašumā bez atlīdzības zemes īpašumu “Lejasozoli” daudzdzīvokļu mājas 

“Lejasozoli” ar kadastra apzīmējumu 88500250042001 dzīvokļu īpašniekiem vai 

tiesiskajiem valdītājiem atbilstoši noteiktajām domājamām daļām: 

Nr.p.k. Telpu grupas  

kadastra apzīmējums 

Dzīvokļa kopējā 

platība kv.m. 

Dzīvokļa īpašumā ietilpstošā 

kopīpašuma daļa 

1. 88500250042001 001 42,5 425/4670 

2. 88500250042001 002 35,2 352/4670 

3. 88500250042001 003 42,6 426/4670 

4. 88500250042001 004 59,8 598/4670 

5. 88500250042001 005 52,6 526/4670 

6. 88500250042001 006 42,5 425/4670 

7. 88500250042001 007 56,4 564/4670 

8. 88500250042001 008 43,7 437/4670 

9. 88500250042001 009 35,0 350/4670 

10. 88500250042001 010 56,7 567/4670 

 KOPĀ 467,0 4670/4670 

 

3. Pilnvarot Dundagas novada domes Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas priekšsēdētāju parakstīt vienošanās par zemes īpašuma “Lejasozoli” nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājas “Lejasozoli” ar kadastra apzīmējumu 

88500250042001 dzīvokļu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem (vienošanās projekts 

lēmuma pielikumā). 

  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Grāmatvedībai, Dundagas 

novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai 
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2.  

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Ziņo I.Bekmane; A.Šults 

Pamats 

1.   Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19. pants. 

2.   2016.gada 28.janvāra Dundagas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.2. prim apakšpunkti un  4. punkts. 

3.   Dundagas novada sociālā dienesta 2021.gada 13.aprīļa izziņa Nr.2-9/48 “Izziņa par 

atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam”. 

4.   2021.gada 2.jūnija iesniegums. 

 

Mērķis 

Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā  

 

Izvērtējums 

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

- persona) iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā 2021.gada 2.jūnijā Nr.DD-4-10.2/21/314, kurā tiek 

lūgts izskatīt iespēju pagarināt īres tiesību līgumu Nr.DD-8-2.2/20/6, papildus norādot, 

(sensitīvi dati). 

 Saskaņā ar Dundagas novada sociālā dienesta 2021.gada 13.aprīļa izziņu Nr.2-9/48 “Izziņa 

par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam” mājsaimniecībai, kuras sastāvā ir persona 

piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss uz laika posmu no 2021.gada 1.apīļa līdz 2021.gada 

30.jūnijam. 

 Saskaņā ar Dundagas novada sociālā dienesta sniegto informāciju ar Veselības un darbspēju 

ekspertīzes komisijas lēmumu personai ir piešķirta (sensitīvi dati) 

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

risināšanā” (turpmāk - noteikumi Nr.4) 5.2. prim apakšpunkts nosaka, ka palīdzību dzīvokļu 

jautājuma risināšanā tiesīgas saņemt maznodrošinātas personas, kurām noteikta (sensitīvi dati). 

 Noteikumu Nr.4 11.punkts nosaka, ka dzīvojamās telpas 5.punktā minētajos gadījumos 

vispirms piedāvā īrēt personām, kuras jau lieto pašvaldībai piederošu vai nomātu dzīvojamo 

telpu. Priekšroka attiecas tikai uz gadījumu, ja persona vēlas īrēt dzīvojamo telpu, kuru tā jau 

lieto. 

 Ar personu 2020.gada 8.septembrī ir noslēgts īres līgums Nr.DD-8-2.2/20/6 ar grozījumiem 

2021.gada 2.jūnijā Nr. DD-12-2-2/21/14, ar kuru nodotas lietošanā dzīvojamās telpas Ernesta 

Dinsberga ielā 2-8, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

 Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.pants nosaka, ka izīrējot 

dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz kādu termiņu 

slēdzams īres līgums. 

Noteikumu Nr.4, 4.punkts nosaka, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem pašvaldības 

dome. 

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Šults, I.Komisare, 

S.Dumbrovska),  pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.139: 

 

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

īres tiesību līgumu par dzīvojamām telpām adresē -  Ernesta Dinsberga iela 2 dz.8, Dundagā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā ar termiņu līdz 2022.gada 21.jūnijam. 

 

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). 
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Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā.  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 

 

 

3.  

Par grozījumiem amatu katalogā (Kolkas pamatskola) 

Ziņo A.Laukšteine, A.Šults, I.Komisare 

Pamats 

1) Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogs" 1., 10., 22.punkts; 

2) Dundagas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.janvāra lēmums Nr.21 “Par 

Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu” 

 

Mērķis 

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas nodrošināšana Kolkas pamatskolā 2021./2022. 

mācību gadā 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) amatu klasifikācijas katalogā, kas 

apstiprināts ar Dundagas novada domes 25.01.2019. lēmumu Nr.21. (prot.Nr.1.,24.p.), Kolkas 

pamatskolā noteiktas 2 skolotāja palīga amata vietas.  

Šobrīd pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas divās apvienotajās grupās “Bērnudārzā 

“Rūķītis””. Katrā grupā strādā pirmsskolas skolotājs un skolotāja palīgs. Ņemot vērā 

izglītojamo sadalījumu grupās uz 2021.gada 1.septembri, nepieciešams dalīt vecāko bērnu 

grupu divās grupās: 5 gadīgo un 6 gadīgo grupa. Sešgadīgo grupas nodalīšana un apmācība 

notiktu Kolkas pamatskolas ēkā no plkst. 9:00 – 13:00. Apmācības nodrošināšanai papildus 

jānodrošina skolotāja palīga 0,5 likmes.  

2021.gada 1.septembrī prognozējas šāds pirmsskolas izglītojamo dalījums grupās pēc 

vecumiem: 

 

Grupa vecums 
Izglītojamo 

skaits 

Skolotāja palīgs 

likmes Darba laiks 

Darba 

alga eiro 

mēnesī ar 

VSAOI 

Darba alga 

eiro 4 

mēnešos ar 

VSAOI 

Jaunākā 

vecuma 

grupa 

1,5 -2  5 1 8:00 – 13:00 

(13:00-14:00 

pārtraukums) 

14:00 – 17:00 

  

3-4 5   

5 gadīgo 

grupa 

5 10 1  8:00 – 13:00 

(13:00-14:00 

pārtraukums) 

14:00 – 17:00 

   

6 gadīgo 

grupa 

6 10 0,5  9:00 – 

13:00 

449,25 1 796,99 

Izvērtējot esošo situāciju un izglītojamo prognozi jaunajā mācību gadā, nepieciešams 

izveidot vēl vienu skolotāja palīga amata vietu ar 2021.gada 1.septembri un finansējumu, 

atalgojuma un nodokļu apmaksai, nodrošināt no uzskaites dimensijas 001 (Kolkas pamatskolas 

tehniskais personāls), EKK kods 1000. 
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Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Šults, I.Komisare, 

S.Dumbrovska),  pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.140: 

 

1. Izveidot Dundagas novada pašvaldības Kolkas pamatskolā vēl vienu skolotāja palīga 

amata vietu, nosakot 0,5 darba likmes. 

2. Saskaņot grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, izsakot Dundagas 

novada pašvaldības domes 2019.gada 25.janvāra lēmuma Nr.21 “Par Dundagas novada 

pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu” pielikuma “Dundagas novada pašvaldības amatu 

klasifikācijas katalogs” 16.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“ 

16.11. Kolkas 

pamatskola 

 Skolotāju 

palīgs 

39.Pedagoģijas darbības atbalsts, 

(I), 4. mēnešalgu grupa 

3 

” 

3. Finansējumu darba samaksas un nodokļu apmaksai, nodrošināt no uzskaites dimensijas 

001 (Kolkas pamatskolas tehniskais personāls), EKK kods 1000. 

4. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī. 

 

Lēmums nododams izpildei: Kolkas pamatskolai, Centrālai administrācijai 

 

 

4.  

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības amatu katalogā (Kultūras pils) 

Ziņo A.Laukšteine, A.Šults, I.Komisare 

 

Pamats 

MK noteikumi Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 

 

Mērķis 

Nodrošināt normatīvo aktu izpildi 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības iestādes “Kultūras pils” darbinieku sastāvā ir ansambļa 

vadītājs – no pašvaldības budžeta apmaksāta amata vienība, kas nodrošina amatiermākslas 

kolektīva “Vokālais ansamblis” darbību. Diemžēl amats līdz šim nav ticis iekļauts Dundagas 

novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā.  

  

Izvērtējot situāciju, nepieciešams veikt grozījumus Dundagas novada pašvaldības amatu 

klasificēšanas katalogā un papildināt ar punktu 9.8. 

 

9.8. Kultūras pils  Ansambļa 

vadītājs 

33.Radošie darbi, (IB), 

 7.mēnešalgu grupa 

1 

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Šults, I.Komisare, 

S.Dumbrovska),  pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.141: 
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Saskaņot grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, izsakot Dundagas novada 

pašvaldības domes 2019.gada 25.janvāra lēmuma Nr.21 “Par Dundagas novada pašvaldības 

amatu klasifikācijas katalogu” pielikuma “Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas 

katalogs” 9.8. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

9.8. Kultūras pils  Ansambļa 

vadītājs 

33.Radošie darbi, (IB), 

 7.mēnešalgu grupa 

1 

 

 

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

 

 

5.  

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Ziņo D.Kurpniece; A.Šults 

Pamats 

1.   Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants;  

2.   Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2) punkts; 12.panta otrā daļa un 

12.panta trešā daļa;  

3.   Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu” 2.punkts. 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2021.gada 20.aprīlī saņemts rakstisks iesniegums (pašvaldības 

reģ. Nr. DD-4-10.2/21/220) no (Vārds, uzvārds) (turpmāk – Iesniedzējs), kurā lūdzis anulēt 

deklarētās dzīvesvietas adresi (Vārds, uzvārds) viņam (īpašnieka) piederošajā nekustamajā 

īpašumā Upes ielā 3, dz.3, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Iesniedzējs 

iesniegumā paskaidrojis, ka (Vārds, uzvārds) dzīvesvietu deklarēt atļāvis kā pagaidu variantu, 

kamēr tiekot atrasta sava pastāvīgā dzīvesvieta. Taču uz doto brīdi situācija ir mainījusies, jo 

(Vārds, uzvārds) minētajā adresē faktiski nedzīvo jau kopš 2020.gada decembra, un pēc 

Iesniedzēja ziņām persona pašreiz dzīvo un strādā ārzemēs (Vācijā), taču jebkāds kontakts ar 

šo personu ir zudis. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto Iesniedzējs uzskata, ka (Vārds, uzvārds) vairs nav likumīga 

pamata būt deklarētam viņam piederošajā īpašumā. 

 

2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu pašvaldībai ir pienākums 

pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts 

reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu 

pēc attiecīgās adreses, savukārt, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta otro 

daļu, kas nosaka ka, ja iestādei rodas pamatotas šaubas, ka persona, deklarējot dzīvesvietu, ir 

sniegusi nepatiesas ziņas, tā uzaicina dzīvesvietas deklarētāju iesniegt dokumentus, kas 

apliecina attiecīgo ziņu patiesumu, vai pieprasa ziņas no attiecīgā nekustamā īpašnieka vai 

turētāja. 

 

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

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

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

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

administratīvā procesa dalībniekiem, citām institūcijām, [...]. Ja iestādei nepieciešamā 
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informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde 

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

Pamatojoties uz iepriekšminēto, tika iegūta informāciju no:  

3.1. Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas par nekustamo īpašumu adresē Upes iela 3-

3, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. Zemesgrāmatu apliecības ieraksts apstiprina, 

ka nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Upes ielā 3, Dundagā, Dundagas novadā īpašumtiesības 

kopš 2015.gada 18.decembra ierakstītas zemesgrāmatā uz Iesniedzēja vārda; 

3.2. Iedzīvotāju reģistra datiem par personu un konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) /personas kods/ 

dzīvesvietu adresē Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Upes iela 3, dz.3, deklarējis 

2020.gada 01.oktobrī. Persona dzīvesvietu deklarējusi pašvaldībā klātienē, aizpildot 

dzīvesvietu deklarāciju papīra formātā un, kā tiesisko pamatu norādījis vienošanās ar īpašnieku 

/Vārds, uzvārds/.  

3.3. Iesniedzēja papildus mutiski sniegtās informācijas par to, ka (Vārds, uzvārds) atļauju 

deklarēties devis vienkārši pretimnākošu motīvu dēļ, tā kā viņš toreiz bija ģimenes loceklis - 

sievasmātes draugs (attiecības beigušās). Iesniedzējs uzticējies un, protams, nav paredzējis 

tādas sekas.  

 

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

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

62.panta pirmo daļu, lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta izdošanu, administratīvā 

procesa dalībnieka uzklausīšana un viedokļa noskaidrošana ir būtiska, 2021.gada 28.aprīlī pa 

pastu ierakstītā sūtījumā (Vārds, uzvārds) uz deklarētās dzīvesvietas adresi tika nosūtīta 

uzaicinājuma vēstule ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža sazināties ar 

pašvaldību paskaidrojuma sniegšanai par Iesniedzēja iesniegumā minētajiem faktiem, kā arī 

iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam norādītajā adresē 

(vienošanās ar īpašnieku u.c.). Papildus persona tika brīdināta par to ka, ja noteiktajā laikā ziņas 

netiks sniegtas, pašvaldība uzsāks administratīvo procesu saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 64.panta pirmo daļu. 

 

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

vēstules izsūtīšanas un ziņu sniegšanas termiņus, tika konstatēts, ka (Vārds, uzvārds): 

1) noteiktajā termiņā ar pašvaldību nav sazinājies, kas vēlreiz apstiprina faktu, ka persona 

deklarētajā dzīvesvietas adresē nav sasniedzama; 

2) nav ievērojis Dzīvesvietas deklarēšanas likuma ceturtā panta pirmajā daļā noteikto, ka 

“dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā 

pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, līdz ar to nav 

sasniegts Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pirmajā pantā noteiktais likuma mērķis – […], lai 

ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

3) nav izpildījis pienākumu par dzīvesvietas norādīšanu ārvalstīs, kā to nosaka normatīvie akti, 

lai persona būtu sasniedzama, sekojoši: Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pants un Ministru 

kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumi Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu 

aktualizēšanas kārtība” nosaka, ka Latvijas pilsonim […], ir pienākums paziņot Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldei par savu […] dzīvesvietas adresi ārvalstīs triju mēnešu laikā pēc 

pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, savukārt, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta 

piektā daļa nosaka ka, ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums 

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

noteiktajā kārtībā. 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktam, kas nosaka, ka “iestāde personas 

deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā 

https://likumi.lv/doc.php?id=49641
https://likumi.lv/ta/id/226537-iedzivotaju-registra-ieklauto-zinu-aktualizesanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/226537-iedzivotaju-registra-ieklauto-zinu-aktualizesanas-kartiba
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esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”. 

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

tiesības uz deklarēto dzīvesvietu un izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds 

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

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

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas otro 

punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 12.panta otro daļu 

un 12.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr. 72 „Kārtība, 

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, 

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Šults, I.Komisare, 

S.Dumbrovska),  pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.142: 

 

Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), /personas kods/, deklarētās dzīvesvietas adresi: Dundagas 

novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Upes iela 3, dz.3, LV-3270.  

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts 

(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 

8.panta trešajai daļai, administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms 

par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo Dundagas novada pašvaldības 

domes lēmumu Iesniedzējam un (Vārds, uzvārds) vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas 

tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401. 

 

Lēmums nosūtāms: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, Iesniedzējam, (Vārds, uzvārds) 

Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei 

 

 

7. 

Par papildu finansējumu būvdarbiem publiskās tualetes ēkas uzstādīšanai  

Pils ielā, Dundagā 

Ziņo J.V.Valtere; A.Šults 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants, 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts, 21.pants 

 

Mērķis 

Veikt būvdarbus publiskās tualetes ēkas uzstādīšanai Pils ielā, Dundagā 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība no dabas resursu nodokļu ieņēmumiem 2019.gada 

novembrī iegādājās publiskās tualetes ēku 12 099 eiro vērtībā.   

2021.gada pieņemtajā budžetā tika apstiprināti Dundagas novada attīstībai 

realizējamās rīcības, tajā skaitā tualetes uzstādīšana Pils ielā 9 par summu 9 500 euro. Tā kā šie 
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būvdarbi ir jāveic būvkomersantam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi”, tos nevar veikt pašvaldība pašu spēkiem.  

14.10.2020. apstiprināts paskaidrojuma raksts inženierbūvei “Tualetes ēkas 

uzstādīšana Pils ielā, Dundagā”. Būvniecības lietas Nr. BIS-BL-244062-959 

Paskaidrojuma rakstu izstrādāja SIA "CVS" un iesniedza kontroltāmi par veicamajiem 

būvdarbiem par summu 17 208 eiro neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.  

2021.gada 2.jūnijā Dundagas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.dundaga.lv 

sadaļā Publiskie iepirkumi un cenu aptaujas tika izsludināta cenu aptauja. 2021.gada 9.jūnijā 

noslēdzās cenu aptauja ar iesūtītiem diviem piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus 

tika konstatēts, ka viens pretendents nav reģistrēts būvkomersantu reģistrā, līdz ar ko neatbilst 

cenu aptaujas instrukcijas 3.punkta c apakšpunkta prasībām. Pretendenta SIA “AJOR” 

iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām cenu aptaujas prasībām, atbilstoši cenu aptaujas 

instrukcijai un SIA “AJOR” piedāvātā cena ir 18`472,92 EUR neieskaitot PVN 21%, summa 

ar PVN 22 353 eiro.   

Lai nodrošinātu publiskās tualetes uzstādīšanu, papildus jau budžetā paredzētiem 

līdzekļiem nepieciešami 12 853 eiro.  

Plānotais budžeta līdzekļu atlikums uz gada beigām 20 996 eiro. 

 

A.Šults informē, ka pagaidu administrācijas locekļi ir iepazinušies ar objektu darbu 

realizēšanas vietā, un ņemot vērā darbu izpildes nosacījumus (inženierkomunikāciju izbūve 

u.c.), aicina atbalstīt finansējuma piešķiršanu minēto darbu veikšanai. 

 

Atklāti un vārdiski (elektroniski) balsojot ar 3 balsīm par (A.Šults, I.Komisare, 

S.Dumbrovska),  pret-nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.143: 

 

Nodrošināt publiskās tualetes uzstādīšanu Pils ielā, Dundagā, piešķirot papildus līdzekļus 

12 853 eiro no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma, lai nodrošinātu būvdarbu pakalpojuma 

apmaksu saskaņā ar veikto cenu aptaujas rezultātu par kopējo summu 22 353 eiro.  

  

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 10.34. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Šults 

Protokols parakstīts 22.06.2021. 

 

 

Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 22.06.2021. 

 
 

http://www.dundaga.lv/

