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
Nr.18.
2011.gada 3.novembrī
Sēde sasaukta plkst. 11.00
Sēde atklāta: plkst. 11.05
Sēdē piedalās 11 deputāti: Gunta Abaja, Guntis Pirvits, Smaida Šnikvalde, Aigars
Zadiņš, Asja Felta, Linda Pavlovska, Benita Ose, Irina Jānberga, Regīna Rūmniece, Aldons
Zumbergs, Ēriks Bērzkalns
Nepiedalās: Tija Liepa, - darba dēļ, Valdis Rande – veselības dēļ
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Dace
Kurpniece
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Domes ārkārtas sēde tiek sasaukta pamatojoties uz 5 domes deputātu (A.Zumberga,
G.Pirvita, S.Šnikvaldes, Ē.Bērzkalna, V.Randes) iesnieguma, attiecībā uz darba kārtībā
izsludinātajiem 4. un 5. jautājumu
Izsludinātā sēdes darba kārtība:
1. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada
22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību””
2. Par plānošanas un arhitektūras uzdevumu nekustamajam īpašumam “Bumbieri”
3. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
4. Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra domes sēdes protokolā
5. Domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi

1.§
Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada
22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību””
Ziņo: A.Šturms; G.Abaja
PAMATOJUMS

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa, 43.panta ceturtā daļa; Ģeotelpiskās
informācijas likuma 6.pants,13.panta sestā, septītā un astotā daļa
IZVĒRTĒJUMS

1

Līdz šim cenrādis bija pievienots tikai noslēgtajam līgumam, šobrīd tas tiek pievienots arī
saistošajiem noteikumiem. Nepieciešams grozīt noslēgto līgumu izslēdzot nosacījumu, ka
cenas noteiktas līgumā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.313. „Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Dundagas novada
domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību””. Lēmums pievienots
protokolam.

2.§
Par plānošanas un arhitektūras uzdevumu
nekustamajam īpašumam “Bumbieri”
Ziņo: A.Šturms; G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta, Ē.Bērzkalns
PAMATOJUMS

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

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.314. „Par plānošanas un arhitektūras uzdevumu nekustamajam
īpašumam “Bumbieri”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Ziņo: D.Kurpniece; G.Abaja, A.Zumbergs
PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav, atturas – nav
L.Pavlovska, kā ieinteresētā persona, balsošanā nepiedalās
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.315. „Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

4.§
Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra domes sēdes protokolā
Ziņo A.Zumbergs; G.Abaja, A.Felta, B.Ose, Ē.Bērzkalns, A.Zadiņš, R.Rūmniece
Pamats:
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1. Deputāta Aldona Zumberga ziņojums
2. Domes 2011.g. 29.septembra protokols
3. Likuma „Par pašvaldībām”21.pants
Iepazīstas ar deputāta A.Zumberga sagatavoto lēmuma projektu un uzklausa ziņojumu.
Ziņojumā tiek norādīts, ka ārkārtas domes sēde nebūtu jāsasauc, ja šis jautājums tiktu
iekļauts kārtējās domes sēdes darba kārtībā š.g. 27.oktobrī.
A.Zumbergs norāda 2011.gada 29.septembra domes sēdē pirms balsojuma par
izsludināto sēdes darba kārtību, tad, kad viņš iesniedza priekšlikumus par grozījumiem
sēdes darba kārtībā, tas netika klātesošajiem paziņots un līdz ar to izpalika ieraksts
protokolā.
Tāpat ziņojumā tiek norādīts uz to, ka protokolā nav atspoguļots balsojums par
izsludinātās darba kārtības apstiprināšanu. Pirms protokola parakstīšanas savas
pretenzijas nevarēja izteikt, jo elektroniski protokolu nav saņēmis.
No A.Zumberga puses tiek analizēts katra deputāta balsojums ar pieņēmumiem par
balsojuma motivāciju, par ko sēdes vadītāja G.Abaja aizrāda ziņotājam, aicina ievērot
kārtību un pieturēties pie ziņojuma būtības.
A.Zumbergs uzskata, ka domes priekšsēdētājai, ņemot vērā protokolā pieļautās kļūdas,
var iestāties krimināltiesiska atbildība par dienesta viltojumu un protokolistei
disciplinārā atbildība.
A.Zumbergam atkārtoti uzsākot analīzi par deputātu balsojumiem, sēdes vadītāja
G.Abaja pārtrauc A.Zumberga ziņojumu un, tā kā aizrādījums ir atkārtots, norāda, ka
ziņotājam ziņojums ir jāpārtrauc.
A.Zumbergs lūdz fiksēt protokolā, ka viņš protestē pret domes priekšsēdētājas rīcību,
pārtraucot viņa ziņojumu.
G.Abaja lūdz fiksēt protokolā, ka A.Zumberga ziņojuma pārtraukšanas iemesls ir
atkārtota nosodoša A.Zumberga vēršanās pret domes deputātiem, izsakot savu
vērtējumu par deputātu balsojuma motīviem.
Turpmākā jautājuma izskatīšanas vadība tiek nodota domes priekšsēdētājas vietnieces
L.Pavlovskas pārziņā, jo sēdes vadītāja G.Abaja vēlas piedalīties diskusijā un izteikties
par A.Zumberga ziņojumu.
G.Abaja norāda, ka nesaskata 2011.gada 29.septembra domes sēdes reglamenta
pārkāpumu, jo
1) Balsojumam vispirms tiek piedāvāta izsludinātā sēdes darba kārtība un pēc tam
balsojums par grozījumiem, kas arī tika izdarīts. Fakts, ka protokolā nav ierakstīts
balsojums par sēdes darba kārtības apstiprināšanu, ir tehniska rakstura kļūda, kas nav
radīta apzināti.
2) Visi dokumenti uz domes sēdi, saskaņā ar nolikumu, ir jāiesniedz pirms domes sēdes,
jāreģistrē, un tad sēdes vadītājs var paziņot par to esamību. Iesniegums tika iesniegts jau
pēc sēdes atklāšanas.
A.Zumbergs norāda, ka izsludinātā sēdes darba kārtība arī ir lēmuma projekts, uz ko
iebilst domes priekšsēdētāja.
Izsakās deputāti:
R.Rūmniece – Divu gadu laikā esmu iepazinusies ar kārtību un nevaru parakstīt kaut
kādus dokumentus 1 minūti pirms domes sēdes sākuma. Balsošu kā liek sirdsapziņa un
nepakļaušos spiedienam.
A.Felta- Šobrīd strīds ir par tehniska rakstura kļūdu. Tas nemaina lietas būtību. Ir
jārisina daudz būtiskāki jautājumi, nevis mazsvarīgi un lieki jātērē tam laiks.
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B.Ose- Atbildot uz A.Zumberga pārmetumiem par manu balsojumu,- balsoju pēc
sirdsapziņas un ar kriminālatbildību nevajag draudēt.
G.Abaja norāda, ka iesniegums ir 5 deputātu parakstīts, bet sagatavotais lēmuma
projekts – A.Zumberga vienpersoniski parakstīts, pie tam tas ir atšķirīgs no iepriekš
iesniegtā. Ja lēmuma projekts kārtējā sēdē būtu bijis iesniegts savlaicīgi, lai varētu
iepazīties ar tā būtību, tas tiktu izskatīts. Atbildot uz norādījumu par sakaru kļūmēm
(A.Zumberga ziņojums, ka nav saņēmis savlaicīgi protokola elektronisko versiju), nav
apliecinājuma, ka sistēma nestrādā, jo visi pārējie deputāti visus sūtījumus saņem.
Apvienotajā e-pasta adresē deputāti@dundaga.lv nevar ietekmēt viena deputāta e-pasta
saņemšanu uz atsevišķiem sūtījumiem.
Problēmas izzināšanai, ir jādod pieeja savam personīgajam datoram mājās.
A.Zumbergs norāda, ka grib saņemt paskaidrojumus, kādēļ pašvaldības e-pasts strādā
tādā režīmā (neapmierinošā).
Sēdes vadītāja aicina balsot par 29.septembra protokola precizēšanu un laicīgi ziņot par
konstatētajām kļūdām.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece), pret nav,
atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.316. „Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra domes sēdes
protokolā”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi
L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Abaja, S.Šnikvalde, Ē.Bērzkalns
Jautājuma izskatīšanas vadītāja – L.Pavlovska lūdz izteikties par sagatavoto jautājumu
un lēmuma projektu.
Deputāta A.Zumberga sagatavotais lēmuma projekts:
Izvērtējums:
Netiek pildīti vairāki domes lēmumi, kuru virzība (skatīšana) komitejas sēdēs ir domes
priekšsēdētāja kompetencē.
Domes priekšsēdētāja pēc ievēlēšanas amatā turpina ieņemt amatu biedrībā
„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, kuras kompetencē ir pieņemt lēmumus par ES
finanšu atbalsta izlietojumu un par iesniegto projektu vai projekta iesniegumu.
Pamatojums
1. Dundagas novada pašvaldības nolikuma 75.p.
2. Dundagas novada domes 26.01.2011.g. lēmums Nr. 16
3. Dundagas novada domes 02.02.2011.g. lēmums Nr. 34
4. Dundagas novada domes 27.07.2011.g. lēmums Nr. 178
5. Likums „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta
2(2) daļas 2.un 3.p.
A.Zumbergs norāda, ka
1) pieņemot budžetu tika lemts, ka regulāri iestādes jāuzklausa komiteju sēdēs; par to
atbildīgs domes priekšsēdētājs; kā to plāno veikt, piemēram vidusskola, Kubalu skolamuzejs, Mazirbes skola
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2) apstājusies darbības ap Tautas namu;
G.Abaja norāda, ka par A.Zumberga uzskaitītajiem lēmumiem, to izpildes gaitu
informācija ir sniegta komiteju sēdēs. Iestāžu vadītāju atskaites par savu darbu netika
realizētas, jo bija jāsakārto administratīvas dabas jautājumi sakarā ar domes
priekšsēdētāja un izpilddirektora maiņu.
Stājoties amatā, G.Abaja nav saņēmusi no iepriekšējā domes priekšsēdētāja norādes par
iesāktajiem darbiem, to virzību.
G.Abaja norāda, ka deputātiem ir tiesības rakstīt par interesējošiem jautājumiem vai to
virzību deputātu pieprasījumus, un saņemt uz tiem atbildes.
A.Zumbergs vēlas saņemt vairāk informācijas par domes priekšsēdētājas darbību ārpus
domes sēdēm, par aktualitātēm, kas saistīts ar pašvaldības darbu, par publisko darbību,
kuru neredzam u.c.
G.Abaja uz A.Zumberga norādi par viņas atrašanos interešu konfliktā, esot nodibinājuma
„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” valdē, atbild, ka likuma izpratnē, interešu konflikta
nav, jo nodibinājuma valdes locekļi nav valsts amatpersonas. Biedrība nelemj par ES
finansējuma piešķiršanu, bet gan par stratēģiju.
L.Pavlovska vaicā, vai ir nepieciešams balsot par sagatavoto lēmumu, ja savstarpējās
diskusijās atbildes uz jautājumiem ir saņemtas.
Ē.Bērzkalns uzskata, ka nav vajadzības;
S.Šnikvalde pastāv uz nepieciešamību iekļaut domes kārtējo sēžu darba kārtībā domes
priekšsēdētājas ziņojumu un atbildes uz jautājumiem
A.Zumbergs norāda, ka domes priekšsēdētājai ir pienākums zināt par lēmumiem, kuri
netiek pildīti.
Deputāti tiek aicināti balsot par sagatavoto lēmuma projekta 1.punktu: „Uzdot
priekšsēdētājai G.Abajai nodrošināt iepriekšpieņemto lēmumu izpildi un par tiem ziņot
kārtējās domes sēdēs. (Regulāri)”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 2 balsīm par (S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret 6 (I.Jānberga,
L.Pavlovska, A.Felta, A.Zadiņš, B.Ose, R.Rūmniece) atturas – 3 (G.Abaja, G.Pirvits,
Ē.Bērzkalns- tas ir paredzēts nolikumā un nolikums jau uzliek atbildību)
Lēmums netiek pieņemts.
A.Zumbergs, atsaucoties uz to, ka G.Abaja apgalvo, ka viņas darbībā kā domes
priekšsēdētājai un „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” valdes loceklei interešu
konflikta nav, atsauc priekšlikumu balsot par uzdošanu G.Abajai izpildīt likuma Par
interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasības likumā noteiktajā
termiņā.

Sēde slēgta plkst. 12.50.
Protokols parakstīts 08.11.2011.

Sēdes vadītājs

G.Abaja

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.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.313.
03.11.2011.

1.§
Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada
22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību””
PAMATOJUMS

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa, 43.panta ceturtā daļa; Ģeotelpiskās
informācijas likuma 6.pants,13.panta sestā, septītā un astotā daļa
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Apstiprināt saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
iesniegšanas un pieņemšanas kārtību”” projektu.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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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.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.314.
03.11.2011.

2.§
Par plānošanas un arhitektūras uzdevumu
nekustamajam īpašumam “Bumbieri”
PAMATOJUMS

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punkts, 21.pants
MĒRĶIS
Nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu
IZVĒRTĒJUMS
Administratīvā apgabaltiesa 2011.gada 31.maija spriedumā lietā Nr. A42568507 (AA430601-11/4) nosprieda noraidīt SIA “Dundari” pieteikumu par Dundagas pagasta padomes
2007.gada 23.jūlija lēmuma Nr.205 atzīšanu par prettiesisku, Dundagas pagasta padomes
2008.gada 28.janvāra lēmuma Nr.28 atzīšanu par prettiesisku, mantisko un personisko
zaudējumu piedziņu Ls 35200 apmērā.
Administratīvā apgabaltiesa minētajā spriedumā nosprieda arī uzlikt
pienākumu Dundagas novada domei 10 darbadienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās
dienas atkārtoti izskatīt SIA “Dundari” 2007.gada 4.jūlija iesniegumu.
1.
SIA “Dundari” 2007.gada 4.jūlija iesniegumā lūdz izsniegt plānošanas un
arhitektūras uzdevumu nekustamajam īpašumam “Bumbieri”, izdarot tajā grozījumus:
ļaut izstrādāt un saskaņot ēku un būvju tehnisko projektu četrām dzīvojamām mājām un
grozīt plānošanas un arhitektūras uzdevuma nosaukumu – Četras dzīvojamās mājas
“Bumbieri” ar termiņa pagarinājumu.
2.
Ministru kabineta noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 35.punkts
nosaka, ka pirms plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanas izvērtē attiecīgās
būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.
3.
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 57.punkts nosaka, ka detālplānojumu nepieciešams
izstrādāt:
57.1. vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajā teritorijā;
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57.2. ja plānotā zemes vienību sadalīšana vai apbūve rada nepieciešamību pēc
kompleksiem transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves
risinājumiem;
57.3. jaunai būvniecībai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā [(..).
Minēto Ministru kabineta noteikumu 58.punkts paredz, ka vietējā pašvaldība
teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos var noteikt
gadījumus, kad nepieciešams izstrādāt detālplānojumu lauksaimniecībā izmantojamās
zemes, meža zemes vai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas apbūvei.
Dundagas pagasta 2005.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.11 “Dundagas
pagasta teritorijas plānojums” 18.sadaļa “Nosacījumi detālplānojumiem” paredz, ka
detālā plānojuma izstrādāšanas mērķis ir noteikt zemes gabalam detalizētus apbūves
noteikumus un atrisināt iespējamo zemes sadalīšanu apbūves gabalos, atbilstoši
teritorijas plānojumā noteiktajam zemes izmantošanas veidam. Kā teritorijas, kurām
nepieciešams izstrādāt detālplānojumu ir paredzētas:
1.
apbūves teritorijām, kas atrodas valsts kultūrvēsturisko pieminekļu aizsargjoslā;
2.
apbūvei dabas lieguma teritorijās;
teritorijām, kuras ir noteiktas Latvijas valsts likumdošanā;
3.
4.
apbūves teritorijām, kurās plānojuma neparāda pietiekamu detalizāciju, un
kurām pašvaldība to ir noteikusi ar atsevišķu lēmumu.
Savukārt, minēto saistošo noteikumu Apbūves noteikumu 4.3.2.punkts paredz,
ka savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo māju teritorijās atļautā izmantošana ir šāda:
nolūki kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes, kas
paredzēta savrupmāju dzīvojamai apbūvei ir:
•
•
•
•
•

savrupmāja;
vienas ģimenes dzīvojamā māja;
divu ģimeņu dzīvojamā māja;
dvīņu māja;
mazstāvu daudzdzīvokļu nams,

Pamatojot ar detālplānojumu arī:
•
•
•
•
•
•

Pārvaldes iestāde;
Telpas individuālā darba vajadzībām;
Privāts mājas bērnudārzs;
Sabiedriska iestāde;
Tirdzniecības/pakalpojumu objekts;
Individuālās ražotnes.

Ņemot vērā to, ka nekustamajā īpašumā, kas ir 3 ha liels, ir paredzēts būvēt
četras dzīvojamās mājas, nekustamais īpašums ir kopīpašumā ar trešo personu, lemjot
par šādu būvniecības ieceri ir jāapsver jautājums par zemes gabala iespējamo
perspektīvo sadali, piesaistot noteiktu zemes platību katrai no atsevišķām dzīvojamām
mājām, kā arī ceļa tīkla, infrastruktūras izveidi šādā apbūves teritorijā, kuras šā brīža
faktiskais izmantošanas veids ir lauksaimniecības zeme. Līdz ar to, izskatot būvniecības
ierosinājumu, ir jāvērtē, vai teritorijā, kurā ir paredzēta apbūve, plānojums parāda
pietiekamu detalizāciju.
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Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie
būvnoteikumi” 19.punkts nosaka, ka plānošanas un arhitektūras uzdevums ir būvvaldes
izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas
prasības zemes gabala plānojumam un apbūvei, kā arī inženierkomunikāciju izbūvei
ārpus zemes gabala robežām.
Ministru kabineta noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 35.punkts
paredz, ka būvvalde 10 darbdienu laikā pēc būvniecības iesnieguma – uzskaites kartes
reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem
apbūves noteikumiem un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (2.pielikums)
vai būves nojaukšanas uzdevumu (2.1pielikums) vai sniedz pamatotu rakstisku
atteikumu, vai pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu (vai
nerīkošanu) saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu.
Administratīvā apgabaltiesa 2011.gada 31.maija spriedumā lietā Nr. A42568507
(AA43-0601-11/4) nosprieda uzlikt pienākumu Dundagas novada domei 10 darbadienu
laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas atkārtoti izskatīt SIA “Dundari” 2007.gada
4.jūlija iesniegumu. Savukārt, likuma “Par pašvaldībām” 21.pants nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā. Ņemot vērā iepriekš
minēto – lēmumu par būvniecības ieceres atbilstību Dundagas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem ir tiesīga pieņemt Dundagas novada dome.
Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka pirms plānošanas un arhitektūras
uzdevuma izsniegšanas, nekustamajam īpašumam ir nepieciešams izstrādāt
detālplānojumu.
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Atteikt izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu nekustamajam īpašumam
“Bumbieri”.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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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.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.315.
03.11.2011.

3.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2011.gada 12.oktobrī saņemts Lindas Pavlovskas, dzimušas
1968.gada 27.decembrī, dzīvojošas Brīvības ielā 2, dz.15, Dundagā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā, 2011.gada 12.oktobra iesniegums, reģ. Nr. P.-469., kurā lūgts anulēt ziņas
par Andra Vīksnas, dzimuša 1966.gada 25.aprīlī, deklarēto dzīvesvietu adresē Brīvības iela 2,
dz.15, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. L.Pavlovska iesniegumā norāda, ka ir
minētā dzīvokļa Nr.15. īpašniece, ko apliecina 2004.gada 9.jūnijā izsniegtā Zemesgrāmatu
apliecība nodalījums Nr. 761-15. Papildus minēts, ka 2011.gada 5.oktobrī šķirta abu laulība
un, ka A.Vīksna minētajā adresē faktiski nedzīvo jau kopš 2011.gada 1.septembra.
No iesniegtajiem dokumentiem konstatē, ka 2011.gada 5.septembrī pie notāra noslēgta
vienošanās starp dzīvokļa īpašnieci L.Pavlovsku un A.Vīksnu, kurā vienojas, ka A.Vīksnas
dzīvokļa lietošanas tiesības izbeigušās.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) 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.
Izvērtējot L.Pavlovskas iesniegumā norādīto, konstatēts, ka A.Vīksna 2004.gada
11.jūnijā deklarējis dzīvesvietu Dundagas novadā, Dundagas pagastā, Dundagā, Brīvības ielā
2, dz.15. Kā tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai A.Vīksna norādījis laulību.
3. Lai izvērtētu L.Pavlovskas iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats
anulēt ziņas par A.Vīksnas deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2011.gada 17.oktobrī nosūtījusi
A.Vīksnam vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus par L.Pavlovskas
iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas apliecina tiesības
deklarēt viņa dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē.
Konstatēts, ka A.Vīksna noteiktajā termiņā ieradies pašvaldībā un mutiski apliecinājis, ka
neiebilst viņa izdeklarēšanai no minētā dzīvokļa, pamatojot ar iepriekš jau noslēgto
vienošanos pie notāra. No pašvaldības piedāvātā varianta deklarēt dzīvesvietu citā adresē
A.Vīksna atteicies, paskaidrojot, ka tuvākajā laikā meklēs iespēju īrēt dzīvojamo platību un
saņemt atļauju no īpašnieka par tiesībām arī deklarēt dzīvesvietu.
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4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā noteikto,
ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā L.Pavlovskas 2011.gada 12.oktobra iesniegumā norādīto, A.Vīksnas paskaidroto
un izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro
daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds paredzēts
piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2.punktu
Dundagas novada Dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par Andra Vīksnas deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas novads, Dundagas
pagasts, Dundaga, Brīvības iela 2, dz.15.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Uzskatāms,
ka pa pastu sūtīts administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas
pastā. Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā arī
tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
L.Pavlovska un A.Vīksna 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.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

11

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.316.
03.11.2011.

4.§
Par grozījumiem 2011.gada 29.septembra domes sēdes protokolā
Pamats:
1. Deputāta Aldona Zumberga ziņojums
2. Domes 2011.g. 29.septembra protokols
3. Likuma „Par pašvaldībām”21.pants

Dundagas novada Dome NOLEMJ:
1.Izdarīt sekojošas izmaiņas domes 2011.g. 29.septembra sēdes protokolā
1.1 Informāciju par A.Zumberga priekšlikuma „par grozījumiem sēdes
darba kārtībā” iesniegšanas faktu ierakstīt protokolā pirms
izsludinātās darba kārtības apstiprināšanas;
1.2. Atspoguļot balsojuma rezultātu par izsludināto darba kārtību
„Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, A.Zadiņš,
B.Ose, R.Rūmniece, L.Pavlovska, I.Jānberga, A.Felta), pret-5
(A.Zumbergs, G.Pirvits, Ē.Bērzkalns, S.Šnikvalde, V.Rande) atturas –
nav NOLEMJ: Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:”
2. Uzdot izpilddirektoram noskaidrot e-sakaru darbības kļūmes un ziņot par to
nākamajā domes sēdē.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja
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