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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
SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.3.

2011.gada 24.februārī
Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēde atklāta: plkst. 9.07
Sēdē piedalās 13 deputāti: Aldons Zumbergs, Gunta Abaja, Linda Vīksna, Regīna Rūmniece,
Irina Jānberga, Tija Liepa, Valdis Rande, Asja Felta, Smaida Šnikvalde, Aigars Zadiņš – no plkst.
8.50, Ēriks Bērzkalns, Uldis Katlaps, Guntis Pirvits
Administrācijas darbinieki: Ģirts Kalnbirze, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms; iedzīvotāji –
Gunārs Laicāns; A/s „ Latvenergo” pārstāvis Jānis Kirkovalds
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs
Sēdi protokolē : kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš),
pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Par 110 kv elektropārvades līnijas rekonstrukcijas akceptēšanu
2. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi u.c. jautājumiem
3. Par detālplānojuma uzsākšanu īp. Vecvagari
4. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju
5. Par zemes ierīcības projektu īpašumam Indriķi
6. Par Mērsraga novada pašvaldības iekļaušanu apvienotās Dundagas, Talsu un Rojas Civilās
aizsardzības komisijas sastāvā
7. Par pašvaldības īpašuma „ Lorenči” izmantošanu
8. Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu
9. Par maksas noteikšanu publiskajā tualetē
10. Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādi
11. Par SIA „ Kolkasrags” tūrisma organizācijas piedāvājumu Dundagas novadā
12. Par ģeogrāfiskās informācijas speciālista iecelšanu amatā
13. Par PII „ Kurzemīte” vadītāja iecelšanu amatā
14. Par ēdināšanu skolās
15. Par palīdzību sociālajā rehabilitācijā
16. Par dzīvokļu jautājumiem
17. Par Sociālā dienesta nolikumu
18. Par Talsu Galvenās bibliotēkas (TGB) atkārtotu akreditāciju reģiona galvenās bibliotēkas
statusā.
19. Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumiem
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav
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NOLEMJ:
Iekļaut daba kārtībā jautājumu
20. Par zemes ierīcības projektu īpašumam „ Straumēni”
Sēdei pievienojas deputāts U.Katlaps. (plkst.9.10)

1.§
Par 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas akceptēšanu
Ziņo G.Abaja, A.Zumbergs,T.Liepa, A.Felta, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns

Pamats:



AS „Latvenergo” 28.01.2011. vēstule Nr.01VL00-13/834 „Par paredzētās darbības
uzsākšanas akceptēšanu”, Reģ.09.02.2011. Nr.DD-3-31.2/11/225
Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pants

Izvērtējums:
Projektā paredzēts rekonstruēt Dundagas novadu šķērsojošo 110 kV elektropārvades līniju,
esošās 110 kV elektropārvades (EPL) līnijas vietā izveidojot EPL līniju, kurā konstruktīvi uz
vieniem balstiem tiks izvietotas dažāda sprieguma EPL: viena 330kV un viena 110 kV.
Iecerētajam projektam ir veikts ietekmes uz vidi izvērtējums un saņemts Vides pārraudzības valsts
biroja atzinums.
Projekta īstenošana nav pretrunā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu.
Sabiedriskās apspriešanas laikā projekts nav saņēmis negatīvu vērtējumu no Dundagas novada
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta „Paredzētās darbības akceptēšana”:
(1) Lai saņemtu atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai valsts institūcijai, pašvaldībai vai citai
likumā noteiktajai institūcijai iesniegumu, ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu kopā ar citos
normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem.
(2) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un
sabiedrības viedokli un ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu.

A/s „ Latvenergo” pārstāvis J.Kirkovalds informē par procedūru, par izmaiņām elektropārvades
aizsargjoslu noteikšanā u.c.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš,
G.Pirvits), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 39 „Par 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas akceptēšanu” .

Lēmums pievienots protokolam.

2. §
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citiem
jautājumiem
Novada domes izpilddirektors Ģirts Kalnbirze informē par pieņemto lēmumu izpildi
un citām aktualitātēm:
1. Ir noslēgts jauns līgums ar LMT uz daudz izdevīgākiem nosacījumiem nekā
iepriekš (plānotais izdevumu samazinājums 50%);
2. Plānots pārcelt avīzes Dundadznieks redakciju uz pils 3.stāvu, pirmajā stāvā
izvietojot domes arhīvu;
3. Tiks veikta Kubalu skolas-muzeja tehniskā projekta būvekspertīze;
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4. Ir iesniegta LAD Ziemeļkurzemes reģionālajā nodaļā
visa nepieciešamā
dokumentācija par Kolkas TN rekonstrukciju;
5. Ir notikušas vairākas amata pretendentu izvērtēšanas uz izsludinātajiem amatu
konkursiem;
6. Ir uzsākts skaidrojošais darbs par amatalgu noteikšanas metodikas piemērošanu
7. Darbu ir uzsākusi komisija SIA „Dundagas veselības centrs” pakalpojumu
izcenojumu izvērtēšanai;
8. Tiek strādāts pie iestāžu struktūrvienību reglamentu izstrādes;
Deputātu jautājumi:
1) Kādēļ degviela tiek ņemta SIA Statoil, nevis no vietējām degvielas uzpildes
stacijām ?
- Ar SIA Statoil ir noslēgts līgums, bet šobrīd tiek izvērtētas arī citas iespējas
2) Kādiem mērķiem tiek izmantots skolēnu autobuss, vai ar to var pārvadāt arī
pieaugušos, vai tas neietekmē regulāro maršrutu pastāvēšanu?
- Autobuss ir paredzēts skolēnu pārvadāšanai un to nevar izmantot
komercpārvadājumos.
3) Cik ekonomiski izdevīgi/neizdevīgi ir sūtīt autobusu 5 bērnu aizvešanai uz Kolkas
internātu? Ir nepieciešams ekonomiskais aprēķins
- To vēl nevar veikt, jo ir pārāk mazs pārskata periods
4) Tiek ierosināts jautājumu par skolēnu autobusa pielietošanu un rentabilitāti skatīt
kādā no komitejām, pieaicinot visas ieinteresētās puses
5) Vai Kolkā ir sakārtota atkritumu savākšanas un pārvadāšanas atļauja?
- Nē, vispirms ir jāsaved kārtībā atkritumu savākšanas laukums – jābūt betonētai
pamatnei
6) Vai Dundagas pagasta teritorijā ir izveidoti kapu plāni?
- Šo darbu varēs uzsākt pavasarī.
Domes priekšsēdētājs informē par:
1) par sarunām LPS - 2010.gada budžeta izpildi un par pasažieru regulārajiem
pārvadājumiem, par sociālās drošības tīklu;
2) par iestāžu un struktūrvienību atskaitēm komitejās
3) par būvvaldes darba procesa organizāciju – tiek risināts.
3. §
Par detālplānojuma uzsākšanu īp. Vecvagari
G.Abaja, A.Zumbergs

Pamats:




Īpašnieka Viktora Toropova 24.01.2011 iesniegums (reģ. 27.01.2011 – Nr.T-27);
Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”;
MK noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”;

Izvērtējums:
Dundagas novada Dome ir saņēmusi iesniegumu izstrādāt detālplānojumu, lai pamatotu ieceri
uzstādīt 8 vēja elektroenerģijas ražotnes Dundagas pagasta īpašuma „Vecvagari” zemes vienībās
Nr. 8850 009 0013 un Nr. 8850 009 0014.
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Īpašuma „Vecvagari” zemes vienībās Nr. 8850 009 0013 un Nr. 8850 009 0014 saskaņā ar VZD
kadastra reģistra informāciju lauksaimniecības zemes platība attiecīgi ir 36,5 ha un 19,86 ha.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošo noteikumu Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem” prasībām Dundagas pagasta lauksaimniecības teritorijās ir atļauts izvietot
ražotnes.
MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.punkta
2.apakšpunkts nosaka nepieciešamību kompleksu inženierkomunikāciju izbūvei izstrādāt
detālplānojumu.
MK noteikumu Nr.1148 62.punkts dod tiesības izstrādes ierosinātājam izvēlēties izstrādātāju, kas
saskaņā ar iesniegumu ir inženieris – projektētājs Ārijs Paulicāns, personas kods 230747-11588.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1148 63.punktu lēmuma pielikumā ir pievienots līguma projekts ar
detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Viktoru Toropovu par detālplānojuma izstrādes
finansēšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, T. Liepa, V.Rande,
U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, G.Pirvits), pret
nav, atturas – nav (R. Rūmniece izgājusi)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 40 „Par detālplānojuma uzsākšanu īp. Vecvagari” . Lēmums pievienots
protokolam.

4. §
Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju
A.Zumbergs
Pamats:
1. Arņa Apsīša iesniegums (11.02.2011., Nr.A-47) par īpašuma “Mazpreči” lauksaimniecībā
izmantojamās zemes transformāciju par meža zemi.
2. Teritorijas plānošanas likuma 3.panta 2.punkts.
3. MK 06.01.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
4. Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums (Saistošie noteikumi Nr.7.,
apstiprināti 26.08.2009.)
Izvērtējums:
Dundagas pagasta īpašuma “Mazpreči” zemes vienības ar kad. nr. 8850-005-0001 kopējā platība ir
83,4 ha, tai skaitā 42 ha meliorēta lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Īpašnieks vēlas lauksaimniecības zemi transformēt par meža zemi.
Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu lauksaimniecības zemju
teritoriju plānotā izmantošana nav paredzēta meža audzēšanai.
Dundagas novada Dome ir izveidojusi teritorijas plānojuma grozījumu reģistru, kurā tiek
apkopoti priekšlikumi par plānotās teritorijas izmantošanas noteikumu maiņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, T. Liepa, V.Rande,
U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, G.Pirvits), pret
nav, atturas – nav (R. Rūmniece izgājusi)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 41 „Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju”.
Lēmums pievienots protokolam.
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5. §
Par zemes ierīcības projektu īpašumam Indriķi
A.Zumbergs

Pamats:





Kopīpašnieku Ilgas Kalnējas, Ginta Cirveļa un Alda Cirveļa (kurus uz pilnvaras pamata
pārstāv Aldis Cirvelis iesniegums par īpašuma “Indriķi” sadalīšanu 7 daļās, reģ. Nr.C-38,
03.02.2011;
Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts;
11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.

Izvērtējums:
Īpašums “Indriķi” sastāv no 2 zemes vienībām ar kadastra Nr.88500050036 un Nr.88500090020
un pieder trim fiziskām personām 1/3 domājamās daļas katrai.
Saskaņā ar iesniegtajām sadales shēmām zemes vienību ar kadastra Nr.88500090020 ir plānots
sadalīt 3 daļās, pa 11,7 ha katru, un zemes vienību ar kadastra Nr.88500050036 ir plānots sadalīt 4
daļās – viena vienība 0,6 ha un trīs vienības pa 10,3 ha katru.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem” īpašuma “Indriķi” zemes vienība ar kadastra Nr.88500050036
daļēji atrodas Vīdales ciema plānotās izmantošanas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo
māju teritorijā” (SM), un daļēji plānotās izmantošanas teritorijā „ Lauksaimniecības teritorija”
(LT). Īpašuma “Indriķi” zemes vienība ar kadastra Nr.88500090020 atrodas plānotās
izmantošanas teritorijā „Mežu teritorija” (MT). Plānotā zemes vienību sadale nav pretrunā ar
Domes 26.08.2009 saistošo noteikumu Nr.7 prasībām.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punktu zemes vienību sadalei ir izstrādājams
Zemes ierīcības projekts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, T. Liepa, V.Rande,
U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, G.Pirvits), pret
nav, atturas – nav (R. Rūmniece izgājusi)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 42 „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Indriķi””. Lēmums
pievienots protokolam.

6. §
Par Mērsraga novada pašvaldības iekļaušanu apvienotās Dundagas, Talsu un
Rojas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā
A.Zumbergs
Pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punkts (Pašvaldības viena no autonomajām
funkcijām ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā);
Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumu Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās
aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību” 5.punkts
(Pēc pašvaldību iniciatīvas var izveidot apvienotu [civilās aizsardzības] komisiju. [...]);
Civilās aizsardzības likuma 9.panta pirmā daļa (Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir atbildīgs par šā panta
otrajā daļā norādīto civilās aizsardzības uzdevumu izpildi attiecīgajā administratīvajā teritorijā).
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Izvērtējums
Mērsraga novada Dome 2011.gada 27.janvārī nolēmusi iekļauties Talsu, Dundagas un Rojas
novadu apvienotajā civilās aizsardzības komisijā.
Dundagas novada Domes priekšsēdētājs uzdevis sagatavot domes lēmuma projektu par Mērsraga
novada pašvaldības dalību minēto pašvaldību apvienotā civilās aizsardzības komisijā.
Pašvaldības funkcijās ietilpst civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana, kas tiek veikta
piedaloties civilās aizsardzības komisijas darbā. Normatīvie akti pieļauj izveidot vairākas
pašvaldības apvienojošu civilās aizsardzības komisiju.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, T. Liepa, V.Rande,
U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, G.Pirvits), pret
nav, atturas – nav (R. Rūmniece izgājusi)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 43 „Par Mērsraga novada pašvaldības iekļaušanu apvienotās
Dundagas, Talsu un Rojas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā”. Lēmums pievienots
protokolam.

7. §
Par pašvaldības īpašuma „ Lorenči” izmantošanu
G.Abaja, A.Zumbergs

Pamatojums
Pašvaldības īpašumā esošs nekustams īpašums bez pielietojuma perspektīvas pašvaldības
funkciju veikšanai
Izvērtējums
1) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.pantu un likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām” 35.panta (1) daļu, lai pildītu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4) un 9) punktos noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas, saskaņā ar MK 07.06.1994 noteikumu Nr.110 „Par kārtību, kādā pilsētu
un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 1.punktu Kolkas pagasta
padome ar sēdes 2007.gada 27.augusta lēmumu (protokols Nr. 11, 6§, 3.p.) izmantoja
pirmpirkuma tiesības, iegādājoties nekustamo īpašumu „LORENČI” Kolkā, Kolkas pagastā,
Dundagas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,2285 ha, dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkām, kadastra Nr. 88620070267, samaksājot pārdevējam līgumā uzrādīto summu
LVL 30 000;
2) Lai noteiktu īpašuma faktisko vērtību, Kolkas pagasta padomes 04.02.2008 sēdē tika pieņemts
lēmums veikt īpašuma novērtēšanu, tomēr tas nav ticis izdarīts;
3) Lai iegūtu papildus līdzekļus pašvaldības budžetam, Kolkas pagasta padomes 16.06.2008 sēdē
tika pieņemts lēmums sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma atsavināšanai atklātā izsolē;
4) Kolkas pagasta padomes 04.07.2008 sēdes lēmumu tika atcelts iepriekšējais lēmums par
dokumentu gatavošanu atsavināšanai;
5)Kopš īpašuma iegādes brīža „Lorenči” nav tikuši izmantoti paredzēto pašvaldības funkciju
veikšanai, īpašums netiek apdzīvots un apsaimniekots, ēkas iet bojā, tādējādi strauji samazinot
nekustamā īpašuma tirgus vērtību;
6) netiek plānots izmantot „Lorenčus” likumā minēto pašvaldības funkciju nodrošināšanai;
7) nav ziņu par to, ka varētu būtiski uzlaboties nekustamā īpašuma tirgus aktivitāte, lai varētu
cerēt uz nekustamā īpašuma tirgus cenu celšanos Kolkā;
8) uz 31.12.2010 atlikusī bilance vērtība ir LVL 27 006 (ēkas) un
LVL 25 (zeme).
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, T. Liepa, V.Rande,
U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, G.Pirvits), pret
nav, atturas – nav (R. Rūmniece izgājusi)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 44 „Par pašvaldības īpašuma „Lorenči” izmantošanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

8. §
Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu
A.Zumbergs

Pamats:




“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pants
MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
Dundagas novada nekustamo īpašumu uzskaites datu bāze

Izvērtējums:
Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa informēja pašvaldību par vairāku nekustamo
īpašumu adrešu eksistenci Adrešu reģistrā, kuriem nav iespējams atrast reāli eksistējošus būves
objektus Kadastra reģistrā.
Iepazīstoties ar atsūtīto informāciju attīstības nodaļas speciālisti konstatēja, ka valsts Adrešu
reģistrā ir ievadīta informācija pamatojoties uz Dundagas pagasta valdes 1993.gada 30.septembra
lēmumu Nr.68, kurš noteica ielu nosaukumu maiņu, bet neapliecināja adrešu piesaisti konkrētām
būvēm.
Dundagas pagasta adrešu reģistra tika izveidots ar Dundagas pagasta padomes 2001.gada sēdes
Nr.12 lēmumu.
Līdz ar to valsts Adrešu reģistrā ir iekļautas adreses bez objektu piesaistes. Dažas no adresēm ir
iespējams piešķirt zemes īpašumiem, kuriem ir piešķirts nosaukums, bet nav piešķirta adrese, un
uz tiem jau atrodas kādas būves vai arī zemes īpašums atrodas blīvā apbūves teritorijā un uz tā ir
iespējams veikt apbūvi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, T. Liepa, V.Rande,
U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš, G.Pirvits), pret
nav, atturas – nav (R. Rūmniece izgājusi)

NOLEMJ:

Pieņemt lēmumu Nr. 45 „Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

9. §
Par maksas noteikšanu publiskajā tualetē
A.Zumbergs, G.Abaja,U.Katlaps
Pamatojums
Likums „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunkts
Izvērtējums
1. Pamatojoties uz Dundagas novada domes 2010.gada 24.februāra sēdes nr.4.,8.§ /Lēmums
Nr.79/ Par maksas noteikšanu sabiedriskajā tualetē nolēma samazināt maksu sabiedriskajā tualetē no
Ls 0,25 uz 0,10. Tā rezultātā apmeklētāju skaits palielinājās no 1592 cilv. 2009.gadā uz 2500 cilv.
2010.gadā, bet ieņēmumi savukārt pazeminājās no Ls 397,98 2009.gadā uz Ls 255,99 2010.gadā.
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2. 2011.gadā ir palielinājusies minimālā darba alga, palielinājies PVN uz 22%, kā arī ar š.g. aprīli
paredzams sadārdzinājums par patērēto elektroenerģiju.
3. Visa iepriekšminētā rezultātā ieņēmumi pašvaldībai samazinājušies.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš,
G.Pirvits), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 46 „Par maksas noteikšanu publiskajā tualetē”. Lēmums pievienots
protokolam.

10. §
Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādi
G.Abaja, A.Zumbergs, T.Liepa, V.Rande

Pamats:





Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa
Reģionālās attīstības likuma 13.pants
25.08.2009. MK noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā”

Izvērtējums:
Dundagas novada attīstības plānošanas dokumenti:
Nr. Plānošanas dokuments
1.
Dundagas pagasta attīstības programma
2.
Kolkas pagasta attīstības programma
Kolkas pagasta sociāli ekonomiskās situācijas
raksturojums
3.
Dundagas pagasta teritorijas plānojums
4.
Kolkas pagasta teritorijas plānojums

Darbības laiks
2000.gads – 2012.gads
nav izstrādāta
2001.gads
2004.gads – 2016.gads
2003.gads – 2012.gads

Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš,
G.Pirvits), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 47 „Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādi”. Lēmums
pievienots protokolam.

11. §
Par SIA „ Kolkasrags” tūrisma organizācijas piedāvājumu Dundagas
novadā
A.Zumbergs, G.Abaja,A.Felta, A.Zadiņš, T.Liepa, G.Pirvits, U.Katlaps
Pamats: Dundagas novada Domes 2010.gada 22.decembra lēmums Nr. 499 Par pārvaldes
uzdevumu deleģēšanu SIA „Kolkasrags”
Novada pašvaldības izpilddirektors Ģ.Kalnbirze informē, ka saskaņā ar novada Domes
2011.gada 26.janvāra domes sēdes lēmumu, ir pārrunājis iespējamo sadarbību ar Talsu TIC, taču
konkrētāk izrunāt visus jautājumus varētu tikai martā.
Uz komitejas sēdi ir ieradies SIA „ Kolkasrags” valdes loceklis Jānis Dambītis, kurš iepazīstina ar
sastādīto budžeta plānojumu par pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu (Ls 12 422), kā arī ar
vispārēju veicamo darbu raksturojumu (Dundagas TIC labiekārtošana – suvenīru klāsta
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palielināšana, atspirdzinošu un karsto dzērienu tirdzniecība; ir jāizveido shēma tūristu plūsmas
virzīšanai caur mūsu novadu, apskatāmo objektu TOP 5 izstrādāšana utml.).
Vēlreiz tiek ierosināts apsvērt iespēju pirkt no SIA „ Kolkasrags” pakalpojumu nevis nodot viņu
pārziņā visu Dundagas TIC.
Uz to tiek skaidrots, ka SIA var operatīvāk reaģēt uz nepieciešamajām izmaiņām pakalpojumu,
preču cenās, kā arī var efektīvāk organizēt darbu.
Debatēs:
T.Liepa- nav vajadzības norādīt precīzu finansējuma izlietošanas sadalījumu, jo uzņēmējs pats var
operēt ar piešķirto finansējumu, lai veiktu noteiktos uzdevumus. Uz vienu gadu līguma slēgšana
būtu jāatbalsta.
G.Abaja- ir jānorāda mūsu prasību minimums, nav skaidrs, kas ir šīs idejas nesējs un virzītājs
A.Felta- ko pašvaldība iegūs ieguldot savu finansējumu? Uzskata, ka šis nav pareizais risinājums.
Varētu deleģēt kādu konkrētu pasūtījumu.
A.Zumbergs – tūrisma vietas ir jāuztur kārtībā, jālabiekārto, ko SIA „ Kolkasrags” arī dara
U.Katlaps – varētu dibināt kādu nevalstisko organizāciju, kas iesaistītu visus ar tūrismu saistītos
(pašvaldību, viesu māju īpašniekus, uzņēmējus u.c.) un pārrunāt vēl ar Talsu TIC.
TIC vadītāja A.Pūliņa apgalvo, ka jebkurā darbības formā Dundagas TIC strādās ar pilnu atdevi,
taču ir iebildumi pret procesu kā viss notiek, neinformējot viņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, L.Vīksna, S.
Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G.Pirvits), pret -5 (G. Abaja, U.Katlaps, A.Felta, I.Jānberga, A.Zadiņš),
atturas – 1 (R.Rūmniece – nav skaidrs pamatojums)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 48 „Par SIA „ Kolkasrags” tūrisma organizācijas piedāvājumu Dundagas
novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

12. §
Par ģeogrāfiskās informācijas speciālista iecelšanu amatā
Ziņo: Ģ.Kalnbirze; G.Abaja, A.Zumbergs, T.Liepa, A.Felta
Pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa.
Izvērtējums
2011.gada 11.februārī tika izsludināts konkurss uz ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista
amatu.
Konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā konkursa komisija vērtēja pretendentus visaugstāko kopējo
vērtējumu (21,2 punktus) ieguva Dairis Runcis.
Pamatojoties uz konkursa nolikuma 1.1.punktu, 3.4.punktu un saskaņā ar konkursa komisijas
2011.gada 22.februāra lēmumu Dundagas novada domei tiek ieteikts apstiprināt, ka Dairis Runcis
tiek pieņemts darbā par Dundagas novada pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
speciālistu.
Pretendents piedalās domes sēdē un apliecina savu gatavību strādāt minētajā amatā, jo viņa
aicinājums ir darbs ar plānošanas materiāliem.
Izpilddirektors Ģ.Kalnbirze informē, ka speciālistu paredzēts nodarbināt Attīstības nodaļā pilnu
darba laiku, sadalot veicamos pienākumus un atalgojumu (kā 1) ģeogrāfiskās informācijas
speciālists un 2) plānotājs).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
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T. Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš,
G.Pirvits), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 49 „Par ģeogrāfiskās informācijas speciālista iecelšanu amatā”.
Lēmums pievienots protokolam.
13. §

Par PII „ Kurzemīte” vadītāja iecelšanu amatā
Ziņo: Ģ.Kalnbirze; G.Abaja, A.Zumbergs, T.Liepa, A.Felta, R.Rūmniece, A.Zadiņš, U.Katlaps, A.Zadiņš
Pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts
Izvērtējums
2010.gada 31.maijā, sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar līdzšinējo Dundagas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” vadītāju, par iestādes vadītāja pienākumu
izpildītāju tika apstiprināta iestādes darbiniece Irina Jānberga.
Tā kā Dundagas novada dome 2010.gada 28.jūlijā Irinu Jānbergu neiecēla amatā par pastāvīgu
iestādes vadītāju, tad 2011.gada 7.janvārī tika izsludināts konkurss uz iestādes vadītāja amatu.
Konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā konkursa komisija vērtēja pretendentus un visaugstāko
kopējo vērtējumu ieguva Ilona Onzule. Saskaņā ar konkursa nolikumu un konkursa komisijas
2011.gada 7.februāra konkursa komisijas lēmumu Dundagas novada domei tiek ieteikts iecelt
Ilonu Onzuli Dundagas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” vadītājas
amatā.
Debatēs:
R.Rūmniece – pozitīvi atsaucas par izvirzīto pretendenti, iesaka atbalstīt
A.Felta – uzskata, ka konkurss rīkots nepamatoti
G.Abaja - iebilst par vadītājas izvēles procesu, kā tas tika organizēts jau no tā brīža, kad no darba
tika atbrīvota iepriekšējā bērnudārza vadītāja Anita Krūmiņa. Līdz pat šim brīdim nav domes
lēmuma par viņas atbrīvošanu no amata, lai gan likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 9.punkts
nosaka, ka to var veikt tikai dome.
2010.gada vasarā ļoti steidzīgā kārtā domes priekšsēdētājs izvirzīja uz domes sēdi bērnudārza
vadītājas amatam apstiprināt bērnudārza audzinātāju Irinu Jānbergu. Toreiz iebildu, ka
nepieciešams būtu konkurss uz šo amata vietu, kā arī pārrunas ar bērnudārza kolektīvu. Gala
rezultātā deputāti tā arī Irinu neapstiprināja amatā, jo vēlējās redzēt, kā viņai veicas ar vadītājas
pienākumu izpildi. Irina jau vairāk kā pus gadu ir vadījusi bērnudārzu kā vadītājas pienākumu
izpildītāja. Neveicot Irina darba izvērtējumu domes komitejā, domes priekšsēdētājs deva rīkojumu
izpilddirektoram izsludināt konkursu uz vadītājas vietu. Zīmīgi, ka tas notika drīz pēc Irinas
intervijas Dundadzniekā. Gribu atzīmēt, ka Irinai ir izdevies pabeigt 2010.gadu bez budžeta
izdevumu pārtēriņa, ko neiespēja vairāki iepriekšējie bērnudārza vadītāji.
Es arī tagad uzskatu, ka konkurss ir labākais variants iestādes vadītāja izvēlei, tomēr šajā situācijā,
ka tas ir organizēts pārkāpjot labas pārvaldības un tiesiskās paļāvības principus.
T.Liepa – nesaskata procedūras pārkāpumus, pretendenti raksturo kā aizrautīgu personību, ar
lielām darba spējām.
U.Katlaps- no juridiskā viedokļa pārkāpumu nav, taču domei vajadzēja izvērtēt I.Jānbergas kā
vadītājas p.i. darbu. Kā izglītības speciālists uzskata, ka kandidāte ir atbilstoša amatam un nav
aizdomu, ka varētu ar kaut ko netikt galā
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Sēde piedalās pretendente I.Onzule, kura apliecina gatavību uzsākt darbu ar š.g. 1.martu, kā
motivāciju minot karjeras izaugsmes iespējas, atalgojumu. Uz jautājumu vai atalgojums apmierina,
sniedz apstiprinošu atbildi, kā arī par nokļūšanu uz darbu nebūšot problēmu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, R. Rūmniece, T. Liepa, V.Rande,
U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G.Pirvits), pret -1 (A.Felta), atturas – 3 (G.
Abaja, I.Jānberga, A.Zadiņš – iebildumi par procedūru)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 50 „Par PII „ Kurzemīte” vadītāja iecelšanu amatā”. Lēmums
pievienots protokolam.
Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāti A.Zadiņš, I.Jānberga, G.Pirvits – no
plkst.13.45.

14. §
Par ēdināšanu skolās
A.Zumbergs, G.Abaja, A.Felta, L.Vīksna
Pamatojums
Dundagas vidusskolas ierosinājums
Izvērtējums
Izskatot jautājumu, secina, ka palielināt porcijas un izmaksu Ls 1,0 būtu nepieciešams tikai
Dundagas vidusskolā 5.-12. Klases skolēniem, mazajām klasēm un Kolkas pamatskolā atstāt
nemainīgu.
2011. gada budžetā plānotais:
Bērnu brīvā ēdināšana skolās:
Dundagas v/sk.
0.80 Ls x 21.diena = 16,80 Ls
16.80 Ls x 38 bērni x 9. Mēn.= 5745,60
Kolkas pamatskolā
0.80 Ls x 21.diena = 16,80 Ls
16.80 Ls x 23 bērni x 9. Mēn.= 3477,60
Kopā: 9`223 Ls
Ja brīvpusdienas tiek noteiktas no Ls 0.80 uz Ls 1.00 Dundagas vidusskolas brīvpusdienu
saņēmējiem:
Bērnu brīvā ēdināšana skolās:
Dundagas v/sk.
Ls x 21.diena = 21.00 Ls
21 Ls x 14 bērni x 9. Mēn.= 2646,00 Ls
Dundagas pamatskolā
0.80 Ls x 21 diena = 16.80 Ls
16,80 Ls x 24 bērni x 9. Mēn.= 3628,80 Ls
Kolkas pamatskolā
0.80 Ls x 21.diena = 16,80 Ls
16.80 Ls x 23 bērni x 9. Mēn.= 3477,60
Kopā: 9`752,40
Starpība: Ls 529,40
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Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens informējis, ka šobrīd pastāvošais ēdināšanas
modelis Kolkas pamatskolā pastāv tādēļ, ka uz mazo ēdāju skaitu (~60) neviens uzņēmējs nav
gatavs uzsākt darbību skolā.
Tiek ierosināts apsvērt iespēju apvienot Kolkas pamatskolas un PII „ Rūķītis” bērnu
ēdināšanas pakalpojumu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 51 „Par ēdināšanu skolās”. Lēmums pievienots protokolam.

15. §
Par palīdzību sociālajā rehabilitācijā
A.Zumbergs, A.Felta
Pamatojums
Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Ceiruļa 01.02.2011. vēstule Dundagas
novada domes priekšsēdētājam Aldonim Zumbergam
Mērķis
Sociālā rehabilitācija 1.grupas redzes invalīdam Gatim Lejam Sociālās rehabilitācijas centrā (SRC)
cilvēkiem ar invaliditāti „Dzīves skola”, lai apgūtu dažādas sadzīves prasmes un attīstīt
individuālās spējas, veicinot personas neatkarību no līdzcilvēkiem un uzlabotu personas dzīves
kvalitāti.
Izvērtējums
Pateicoties ESF projekta atbalstam Gatim ir iespēja piedalīties 200 akadēmisko stundu nodarbību
programmā, bet izvērtējot personas funkcionālās spējas sociālo rehabilitāciju ir nepieciešams
turpināt. Liepājas Neredzīgo biedrība lūdz Dundagas novada domi rast iespēju līdzfinansēt Gata
sociālo rehabilitāciju, apmaksājot 25 dienu izmaksas Ls 174.00, vienas dienas izmaksas ir 6.96
(pusdienas un uzturēšanās izmaksas).
Gatis SRC apgūst klūdziņu pīšanu, apgūst mezglošanas prasmes, ādas apstrādes pamatus, apgūst
datorprasmes, angļu valodu, tiek nostiprinātas prasmes pašaprūpē un mājturībā. SRC Gatis ir
iesaistījies pielāgotās sporta aktivitātēs.
Gatis ir redzes invalīds, saņem invaliditātes pabalstu Ls xx mēnesī, Sieva Agnese Leja strādā
algotu darbu SIA „Vika Wood” par grāmatvedi, telefoniski Agnese apliecinājusi, ka ģimene
neatbilst trūcīgās ģimenes statusam.
Gatis ar ģimeni faktiski dzīvo Talsos no 2009. gada maija, dzīvesvieta nav deklarēta, jo īpašnieks,
kur ģimene īrē dzīvojamās telpas, neļauj deklarēt dzīvesvietu.
Saistošie noteikumi Nr. 4 „Par sociālo palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem”, neparedz
atmaksāt sociālo rehabilitāciju. Noteikumi paredz, ka sociālo palīdzību var saņemt personas/
ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgās personas/ģimenes statuss. Neizvērtējot ģimenes ienākumus
pabalstu var piešķirt ārkārtas situācijā, ja ģimene neparedzamu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības. Persona aktīvi iesaistās savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, lai spētu sevi
nodrošināt materiāli.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – 1
(A.Felta – neatbilst sociālās palīdzības piešķiršanas kritērijiem)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 52 „Par palīdzību sociālajā rehabilitācijā”. Lēmums pievienots
protokolam.
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16. §

Par dzīvokļu jautājumiem
A.Zumbergs
Pamatojums
Kaspara Konovalova, p.k.xxxxxx iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību un Sociālā
dienesta apsekošanas akts un izziņa par sociālās palīdzības saņemšanu.
Izvērtējums
K. Konovalovs dzīvo Dundagas evaņģēliski luteriskajai draudzei piederošā ēkā 7 dzīvoklī Nr.8 un
tā ir viņa deklarētā dzīvesvieta. Algotu darbu nestrādā un pārtiek no gadījuma darbiem. Ēka ir
avārijas stāvoklī un bīstama dzīvošanai. Draudze 2010.gada 23.novembrī vērsusies pie K.
Konovalova par to, ka viņa dzīvesvietā uzturēties ir bīstami un jāmeklē cita dzīvesvieta.
Saskaņā ar Sociālā dienesta Apsekošanas aktu no 30.11.2010 K. Konovalovs atzīstams par
maznodrošinātu personu.
Saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Dundagas novada pašvaldības
Saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 53 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

17. §
Par Sociālā dienesta nolikumu
A.Zumbergs, U.Katlaps
Iepazīstas ar izstrādāto Dundagas novada Sociālā dienesta nolikuma projektu, kas izstrādāts
[ņemot vērā vienotus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību nolikumu izstrādāšanas principus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa,
V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 54 „Par Sociālā dienesta nolikumu”. Lēmums pievienots protokolam.

18. §
Par Talsu Galvenās bibliotēkas (TGB) atkārtotu akreditāciju reģiona galvenās
bibliotēkas statusā
A.Zumbergs
Pamatojums
Bibliotēku likuma 12.pants, 9.panta 3.daļa
MK noteikumi Nr.709, 29.08.2006. „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
Latvijas Bibliotēku padomes (LBP) veiktā TGB atkārtota darbības analīze un ieteikums izvirzīt
TGB atkārtotā akreditācijā reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
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Izvērtējums
TGB pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkciju visām Dundagas novada pašvaldības
bibliotēkām. Šis statuss TGB piešķirts saskaņā ar Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu
2006.gada jūnijā. Akreditācijas termiņš 5 gadi. 2011.gadā TGB notiek atkārtota akreditācija.
TGB reģiona galvenās bibliotēkas funkciju pildīšanai Dundagas novada pašvaldību
publiskajām bibliotēkām finansējumu saņem no Dundagas novada pašvaldības. Finansējuma
pamats ir uz budžeta gadu slēgtais sadarbības līgums.
Dundagas novada pašvaldība š.g. 3.februārī ir saņēmusi Latvijas Bibliotēku padomes
atzinumu par TGB darbību un secinājumu, ka TGB atbilst reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 55 „Par Par Talsu Galvenās bibliotēkas (TGB) atkārtotu akreditāciju
reģiona galvenās bibliotēkas statusā”. Lēmums pievienots protokolam.
19. §
Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumiem
A.Zumbergs, T.Liepa, A.Felta, G.Abaja, U.Katlaps, L.Vīksna
Uzklausot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību atskaites par 2010.gadu, SIK komiteja ierosina:
1. Darba grupai (izveidota SIA „ Dundagas veselības centra” ilgstošās sociālās aprūpes
izmaksu izvērtēšanai) izvērtēt un dot priekšlikumus par pansijas „Jaundundaga” un
aprūpes nama „ Stacija” esošo un nākotnē iespējamo tiesisko statusu, iekļaujot darba
grupā L.Laicāni un M.Jurču;
2. Sociālajam dienestam izvērtēt veicamo pienākumu pārdali savā starpā;
3. Kolkas pamatskolas internāta „ Rūķu nams” vadītājai sagatavot
grozījumus/papildinājumus internāta nolikumā, paredzot tajā diennakts pakalpojumu un
iespēju vasaras mēnešos izvietot vasaras nometnes
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas –
nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 56 „Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumiem”.
Lēmums pievienots protokolam.

20. §
Par zemes ierīcības projektu īpašumam Straumēni
G.Abaja, A.Zumbergs

Pamats:





Rišarda Petraškēvica iesniegums par īpašuma “Straumēni” (8850-031-0014) sadalīšanu divās
daļās, reģ. Nr. P-58, 22.02.2011.
Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts;
11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
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Mērķis: zemes vienības sadalīšana atbilstoši izmantošanas mērķiem.
Izvērtējums:
Īpašuma “Straumēni” īpašnieks Gvido Kristapsons ir noslēdzis ½ domājamās īpašuma
“Straumēni” daļas pārdevuma līgumu SIA “Drabe” un pilnvarojis SIA “Drabe” pārstāvi Rišardu
Petraškēviču veikt nekustamā īpašuma “Straumēni” sadali divās daļās atbilstoši zemes
izmantošanas mērķiem: lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamā zeme. Īpašuma
kopplatība 80,7 ha (33,9 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 44,1 ha mežsaimniecībā
izmantojamā zeme).
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošiem noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem” īpašuma “Straumēni” zemes vienība ar kadastra Nr.8850-0310041 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „ Lauksaimniecības teritorija” (LT) un „Mežu
teritorija” (MT). Plānotā zemes vienību sadale nav pretrunā ar Domes 26.08.2009 saistošo
noteikumu Nr.7 prasībām.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punktu zemes vienību sadalei ir izstrādājams
Zemes ierīcības projekts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece,
T. Liepa, V.Rande, U.Katlaps, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns), pret nav, atturas
– nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 57 „Par zemes ierīcības projektu īpašumam Straumēni”. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgta plkst.15.00.
Protokols parakstīts 01.03.2011.
Sēdes vadītājs

A.Zumbergs

Protokolēja

S.Kokoreviča
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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
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
24.02.2011.

Nr.39.

1.
Par 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas akceptēšanu

Pamats:



AS „Latvenergo” 28.01.2011. vēstule Nr.01VL00-13/834 „Par paredzētās darbības
uzsākšanas akceptēšanu”, Reģ.09.02.2011. Nr.DD-3-31.2/11/225
Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pants
Dundagas novada Dome nolemj:

Akceptēt elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 1.posma Grobiņa – Ventspils
Dundaga esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijas un tās sprieguma palielināšana
līdz 330 kV projekta īstenošanu Dundagas novada teritorijā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.40.

24.02.2011.

3.
Par detālplānojuma uzsākšanu īp. Vecvagari
Pamats:




Īpašnieka Viktora Toropova 24.01.2011 iesniegums (reģ. 27.01.2011 – Nr.T-27);
Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”;
MK noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”;
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi Dundagas pagasta īpašuma „Vecvagari” zemes
vienībās Nr. 8850 009 0013 un Nr. 8850 009 0014;
2. par īpašuma „Vecvagari” zemes vienību Nr. 8850 009 0013 un Nr. 8850 009 0014
detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Guntu Abaju;
3. apstiprināt īpašuma „Vecvagari” zemes vienību Nr.8850 009 0013 un Nr.8850 009 0014
detālplānojuma izstrādes Darba uzdevumu (1.pielikums);
4. slēgt līgumu (2.pielikums) ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Viktoru Toropovu par
detālplānojuma izstrādes finansēšanu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.41.

24.02.2011.

4.
Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju
Pamats:
1. Arņa Apsīša iesniegums (11.02.2011., Nr.A-47) par īpašuma “Mazpreči” lauksaimniecībā
izmantojamās zemes transformāciju par meža zemi.
2. Teritorijas plānošanas likuma 3.panta 2.punkts.
3. MK 06.01.2009. noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”.
4. Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums (Saistošie noteikumi Nr.7.,
apstiprināti 26.08.2009.)
Dundagas novada Dome nolemj:
Ierosinājumu par Dundagas pagasta īpašuma “Mazpreči” zemes vienības ar kad. nr. 8850-0050001 lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju par meža zemi iekļaut Dundagas
pagasta teritorijas plānojuma grozījumu priekšlikumu reģistrā un izskatīt, izstrādājot Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.42.

24.02.2011.

5.
Par zemes ierīcības projektu īpašumam Indriķi
Pamats:





Kopīpašnieku Ilgas Kalnējas, Ginta Cirveļa un Alda Cirveļa (kurus uz pilnvaras pamata
pārstāv Aldis Cirvelis iesniegums par īpašuma “Indriķi” sadalīšanu 7 daļās, reģ. Nr.C-38,
03.02.2011;
Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts;
11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Indriķi” zemes vienību ar kadastra
Nr.88500050036 un Nr.88500090020 sadalīšanai saskaņā ar lēmuma projekta
pielikumiem.
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt uz zemes robežu plāna pamata, norādot visus
apgrūtinājumus un to platības, kā arī piekļuvi zemes vienībām.
3. zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestam,
saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.43.

24.02.2011.

6.
Par Mērsraga novada pašvaldības iekļaušanu apvienotās Dundagas, Talsu un
Rojas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā
Pamatojums
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punkts (Pašvaldības viena no autonomajām
funkcijām ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā);
Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumu Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās
aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību” 5.punkts
(Pēc pašvaldību iniciatīvas var izveidot apvienotu [civilās aizsardzības] komisiju. [...]);
Civilās aizsardzības likuma 9.panta pirmā daļa (Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir atbildīgs par šā panta
otrajā daļā norādīto civilās aizsardzības uzdevumu izpildi attiecīgajā administratīvajā teritorijā).

Dundagas novada Dome nolemj:
Piekrist Talsu, Dundagas un Rojas novadu apvienotajā civilās aizsardzības komisijā iekļaut
Mērsraga novadu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.44.

24.02.2011.

7.
Par pašvaldības īpašuma „Lorenči” izmantošanu
Pamatojums
Pašvaldības īpašumā esošs nekustams īpašums bez pielietojuma perspektīvas pašvaldības
funkciju veikšanai
Dundagas novada Dome nolemj:
Veikt nekustamā īpašuma „Lorenči” Kolkā, Kolkas pagastā, kad. Nr. 88620070267
novērtēšanu, pieaicinot vienu sertificētu vērtētāju

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.45.

24.02.2011.

8.
Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu
Pamats:




“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pants
MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
Dundagas novada nekustamo īpašumu uzskaites datu bāze

Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt četriem nekustamiem īpašumiem adreses un likvidēt 19 adreses, saskaņā ar lēmuma
pielikumu Nr.1.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.46.

24.02.2011.

9.
Par maksas noteikšanu publiskajā tualetē
Pamatojums
Likums „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunkts

Dundagas novada Dome nolemj:
Ar 01.04.2011. noteikt maksu par sabiedriskās tualetes Dundagā, Talsu ielā 10a pakalpojumu:
Cena Ls bez PVN
0,16
0,08

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

Cena Ls ar 22% PVN
0,20 - pieaugušajiem
0,10 - skolēniem
Bez maksas–bērniem līdz 7.g.vecumam

A.Zumbergs
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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
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
24.02.2011.

Nr.47.

10.
Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādi

Pamats:





Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa
Reģionālās attīstības likuma 13.pants
25.08.2009. MK noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā”
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Uzsākt novada attīstības programmas izstrādi.
2. Nozīmēt atbildīgo par novada attīstības programmas izstrādi novada domes Attīstības nodaļas
vadītāju.
3. Izveidot novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
 priekšsēdētājs – Aldons Zumbergs,
 izpilddirektors – Ģirts Kalnbirze,
 attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja – Gunta Abaja,
 Kurzemes plānošanas reģiona plānošanas nodaļas darbinieks
 atbildīgais par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu – Ilze Šteine
 atbildīgais par kultūrvidi – Baiba Dūda,
 atbildīgais par izglītību un sportu – Uldis Katlaps,
 atbildīgais par sociālo un veselības aprūpi – Valdis Rande,
 atbildīgais par ekonomiku un uzņēmējdarbību – Ilze Šteine,
 atbildīgais par tehnisko un sociālo infrastruktūru – Guntis Kļaviņš,
 atbildīgais par pārvaldību un sabiedriskām attiecībām – Sandra Kokoreviča
 atbildīgais par dabas vidi un aktīvo atpūtu – Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes
reģiona biroja pārstāvis.
4. Apstiprināt novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes
termiņus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
5. Paziņojumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas
lapā www.dundaga.lv un laikrakstā „Dundadznieks”.
6. Lēmumu par Novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Kurzemes plānošanas
reģionam.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.48.

24.02.2011.

11.
Par SIA „ Kolkasrags” tūrisma organizācijas piedāvājumu Dundagas
novadā
Pamats:
Dundagas novada Domes 2010.gada 22.decembra
uzdevumu deleģēšanu SIA „Kolkasrags”

lēmums Nr. 499 Par pārvaldes

Dundagas novada Dome nolemj:
Slēgt ar SIA „ Kolkasrags” pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu Ls 8400,- apmērā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.49.

24.02.2011.

12.
Par ģeogrāfiskās informācijas speciālista iecelšanu amatā
Pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt, ka Dairis Runcis tiek pieņemts darbā par Dundagas novada pašvaldības ģeogrāfiskās
informācijas sistēmas speciālistu uz nepilnu darba laiku – 20 stundām nedēļā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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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
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.50.

24.02.2011.
13.

Par PII „ Kurzemīte” vadītāja iecelšanu amatā
Pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts

Dundagas novada Dome nolemj:
Iecelt Ilonu Onzuli Dundagas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte”
vadītājas amatā ar 01.03.2011.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.51.

24.02.2011.

14.
Par ēdināšanu skolās
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Ar 01.03.2011. noteikt Dundagas vidusskolas 5.-12.klašu skolēniem piešķirto
brīvpusdienu izcenojumu Ls 1,- par ēdienreizi, palielinot porcijas apjomu;
2. Papildus finansējumu Ls 529,40 apmērā ņemt no budžeta Pabalsti trūcīgiem
iedzīvotājiem;
3. Uzdot Kolkas pamatskolas direktorei A.Laukšteinei līdz šī mācību gada beigām izvērtēt
iespēju apvienot Kolkas pamatskolas un struktūrvienības PII „Rūķītis” ēdināšanas
pakalpojuma saņemšanu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.52.

24.02.2011.

15.
Par palīdzību sociālajā rehabilitācijā

Pamatojums
Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Ceiruļa 01.02.2011. vēstule Dundagas
novada domes priekšsēdētājam Aldonim Zumbergam
Dundagas novada Dome nolemj:

Piešķirt līdzfinansējumu Ls 174.00 apmērā Gata Lejas sociālajai rehabilitācijai.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.53.

24.02.2011.
16.

Par dzīvokļu jautājumiem
Saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Dundagas novada
pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010.
Dundagas novada Dome nolemj:
Uzņemt dzīvojamās platības piešķiršanas rindā Kasparu Konovalovu, p.k.xxxxxx.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.54.

24.02.2011.

17.
Par Sociālā dienesta nolikumu
Ņemot vērā vienotus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību nolikumu izstrādāšanas principus.
Dundagas novada Dome nolemj:
NOLEMJ:

Apstiprināt Dundagas novada Sociālā dienesta nolikumu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.55.

24.02.2011.

18.
Par Talsu Galvenās bibliotēkas (TGB) atkārtotu akreditāciju reģiona galvenās
bibliotēkas statusā
Pamatojums
Bibliotēku likuma 12.pants, 9.panta 3.daļa
MK noteikumi Nr.709, 29.08.2006. „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
Latvijas Bibliotēku padomes (LBP) veiktā TGB atkārtota darbības analīze un ieteikums izvirzīt
TGB atkārtotā akreditācijā reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izvirzīt Talsu Galveno bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam atkārtotajā akreditācijā
2011.gadā.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.56.

24.02.2011.

19.
Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumiem

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Darba grupai (izveidota SIA „ Dundagas veselības centra” ilgstošās sociālās aprūpes
izmaksu izvērtēšanai) izvērtēt un dot priekšlikumus par pansijas „Jaundundaga” un
aprūpes nama „ Stacija” esošo un nākotnē iespējamo tiesisko statusu un darbību,
iekļaujot darba grupā L.Laicāni un M.Jurču;
2. Atlikt jautājumu par Sociālā dienesta darba organizāciju un Kolkas pamatskolas
internāta „ Rūķu nams” nolikuma grozījumu izskatīšanu uz Sociālās, izglītības un
kultūras jautājumu komitejā martā.
Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.57.

24.02.2011.

20.
Par zemes ierīcības projektu īpašumam Straumēni
Pamats:





Rišarda Petraškēvica iesniegums par īpašuma “Straumēni” (8850-031-0014) sadalīšanu divās
daļās, reģ. Nr. P-58, 22.02.2011.
Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts;
11.12.2007. MK noteikumi Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
Dundagas novada Domes 26.08.2009 saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Straumēni” ar kadastra Nr.8850-031-0014
sadalīšanai divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta pielikumu.
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt uz zemes robežu plāna pamata, norādot visus
apgrūtinājumus un to platības, kā arī piekļuvi zemes vienībām.
3. Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanas Valsts zemes
dienestam, saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs

