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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 

Nr.3. 
2012.gada 22.martā 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.00 
Sēdē piedalās 10 deputāti: Gunta Abaja, Tija Liepa, Aigars Zadiņš, Asja Felta, Benita 
Ose, Irina Jānberga, Regīna Rūmniece, Aldons Zumbergs, Smaida Šnikvalde, Linda 
Pavlovska 
Nepiedalās: Guntis Pirvits un Ēriks Bērzkalns - darba dēļ, Valdis Rande– veselības dēļ 
Administrācijas darbinieki: Mareks Griciks, Zinta Eizenberga, Guntis Kārklevalks, Aigars 
Šturms, Andris Kojro; Lauris Laicāns, Raitis Sirkels, Ineta Mauriņa, Dace Bergmane, 
Mārīte Jurča, Lilita Laicāne, Alnis Auziņš 
 Iedzīvotāji: Gunārs Laicāns 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja  
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt izsludināto darba kārtību. 
 
Sēdei pievienojas deputāte Asja Felta. 
 
Sēdes vadītāja G.Abaja ierosina mainīt izskatāmo jautājumu kārtību, 23.jautājumu skatīt 
kā 12. un 24.jautājumu skatīt kā 7. 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
23.jautājumu skatīt kā 12. un 24.jautājumu skatīt kā 7. 
Pamatojoties uz balsojumu, tiek noteikta šāda izskatāmo jautājumu kārtība: 

1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes priekšsēdētājas 
informācija par aktualitātēm 

2. Par SIA „Kolkasrags” 2011.gada pārskatu 
3. Par SIA „Ziemeļkurzeme” 2011.gada pārskatu 
4. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu nometnēm Kolkas pamatskolā 
5. Par NĪN parāda piedzinu 
6. Par ceļu fonda izlietojumu 2011 gadā un plānu 2012.gadam 
7. Par cirsmas Anši pārdošanas izsolē sākumcenas noteikšanu 
8. Par nekustamā īpašuma „Košraga Vagari” sadalīšanu 
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9. Par nekustamā īpašuma „Saullēkti” sadalīšanu 
10. Par nekustamā īpašuma „Jugumegi” sadalīšanu 
11. Par zemes ierīcību īpašumā „Kraujas” 
12. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 
13. Par nosaukuma piešķiršanu 
14. Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu 
15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
16. Par zemju nomu 
17. Par pašvaldības zemes maiņu 
18. Par īpašumu „Jūras Pērles” 
19. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
20. Par telpu nomu „Zītaros” 
21. Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu J.B. 
22. Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu V.S. 
23. Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu A.T. 
24. Par Sociālā dienesta darbības izvērtējumu 

 
 

1.§ 
Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes 

priekšsēdētājas informācija par aktualitātēm 
 

Domes izpilddirektors Mareks Griciks ziņo par pieņemto lēmumu izpildi un citām 
aktualitātēm: 

1) Martā ir bijuši iepirkumi malkas iegādei, malkas zāģēšanai, pils 2.stāva gaiteņa 
rekonstrukcijai (piedalījās viens pretendents; piedāvātā cena pārsniedz budžetā 
paredzēto par Ls 10 000); 

2) Notiek ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana PII „Kurzemīte” 
3) Notiek darbs pie normatīvo aktu izstrādes (dokumentu aprites kārtība, 

darbinieku atalgojuma noteikšanas kārtība u.c.) 
Jautājumi: 
A.Zumbergs – Kāda rīcība būs attiecībā uz iepirkumu pils 2.stāva gaiteņa 
rekonstrukcijai? Reālākais ir pārtraukt iepirkumu, jo piedāvājums pārsniedz budžeta 
iespējas. 
M.Griciks – Iepirkumu komisija vēl nav izvērtējusi visu iesniegto dokumentāciju, 
aprēķinus utt. un lēmums vēl nav pieņemts. 
 
Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja informē par aktualitātēm: 

1) Ir saņemts deputāta A.Zumberga iesniegums par atklātību domes darbā – 
aizrādījums par jautājumu skatīšanu slēgtās sēdēs. Ir sagatavota un iesniegta 
A.Zumbergam skaidrojoša atbilde par iemesliem šādai rīcībai, norādot, ka Fizisko 
personu datu aizsardzības likums  ir prioritārs pret likumu „Par pašvaldībām”. 

2) Finanšu komitejas sēdē 15.03.2012. gan no darbinieku, gan no deputāta 
A.Zumberga puses tika pārkāpts Fizisko personu datu aizsardzības likums. 
Darbiniekiem ir izteikts mutisks aizrādījums. 

3) Tiek gatavoti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm, kas tiks 
skatīti aprīļa komitejas sēdē. 

 
 



3 
 

2.§ 
Par SIA „Kolkasrags” 2011.gada pārskatu 

G.Abaja, A.Zumbergs, T.Liepa 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš,  A.Felta), pret nav, atturas – 1 (A.Zumbergs – 
nav bijusi iespēja iepazīties ar pārskatu) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.70. „Par SIA „Kolkasrags” 2011.gada pārskatu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
3.§ 

Par SIA „Ziemeļkurzeme” 2011.gada pārskatu 
G.Abaja 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.71. „Par SIA „Ziemeļkurzeme” 2011.gada pārskatu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
4.§ 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu nometnēm Kolkas 
pamatskolā 

G.Abaja, T.Liepa, A.Felta 
Pamatojums: 
1.  „Likums  par  budžetu un finanšu vadību”  
2.  Ministru kabineta noteikumi Nr.333 no 03.05.2011. „Kārtība, kādā plānojami un 

uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu 
saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un 
izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.72. „Par ēdināšanas pakalpojuma maksu nometnēm Kolkas 
pamatskolā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 

5.§ 
Par NĪN parāda piedzinu 

Ziņo R.Sirkels; G.Abaja 

Pamats: 

• Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Raivo Ratnieka, personas kods xxxxxx. 

• Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 9. pants. 
• Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. pants un 26. pants. 
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• Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes 
13.02.2012. vēstule Nr. 2700 (saņemta Dundagas novada Domē 17.02.2012., 
iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/12/________).  

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.73. „Par NĪN parāda piedzīšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

6.§ 
Par ceļu fonda izlietojumu 2011. gadā un plānu 2012.gadam 

Ziņo A.Kojro; G.Abaja, A.Felta, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, R.Rūmniece 

PAMATOJUMS 

Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, Ministru kabineta noteikumi 
Nr.173 no 2008.gada 11.marta. 
 
 
Tiek jautāts par novada robežzīmju izgatavošanas un uzstādīšanas iespējām. 
A.Kojro – Ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānā nav iekļauti šādi darbi. Vienas 
robežzīmes izgatavošana un uzstādīšana maksā Ls 300,-. Kopā nepieciešamas 7 zīmes. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.74. „Par ceļu fonda izlietojumu 2011. gadā un plānu 2012.gadam”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

7.§ 
Par cirsmas Anši pārdošanas izsolē sākumcenas noteikšanu 

Ziņo A.Kojro; G.Abaja, A.Felta, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, R.Rūmniece 

PAMATOJUMS 
Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu,26.01.2012.sēdes 34§ lēmums 
Nr.36 
 
MĒRĶIS 
Iegūt finanšu līdzekļus pašvaldības telpu remontiem. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
2012.gada 26.janvāra sēdē deputāti izsaka nepieciešamību veikt vidusskolas 3.stāva 
gaiteņa remontu  un Pils-5 centrālās apkures ierīkošanu, bet budžetā šādu līdzekļu nav. 
Tādēļ tiek dots uzdevums veikt mežu īpašumu cirsmu novērtējumu finanšu līdzekļu 
iegūšanai Ls 35000 apmērā. Meža īpašnieku biedrība “Meža konsultants” veica cirsmu 
skiču sagatavošanu, cirsmu novērtējumu un sortimentāciju (sk.pielikumus). Īpašumā 
“Anši” kadastra Nr.88500080061 sagatavotas pārdošanai 6 cirsmas 9,7ha 
platībā,2584m³ ar vērtību Ls 43745,97.   
Secina, ka racionālāk ir noteikt katrai cirsmai sākumcenu, lai nepieciešamības gadījumā 
varētu izsolīt pa daļām. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.75. „Par cirsmas Anši pārdošanas izsolē sākumcenas noteikšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

8.§ 
Par nekustamā īpašuma „Košraga Vagari” sadalīšanu 

Ziņo L.Laicāns; G.Abaja,  

Pamatojums: 

1) z/s „Jaunkalniņi” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 27.02.2012. ar Nr.  
DD-3-26.1/12/89-Z). 

2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts. 
3) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta 

1.punkts. 
4) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
5) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.76. „Par nekustamā īpašuma „Košraga Vagari” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

9.§ 
Par nekustamā īpašuma „Saullēkti” sadalīšanu 

G.Abaja 

Pamatojums: 

1. Vitālija Galaiska iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 28.02.2012. ar Nr.  
DD-3-26.1/12/91-G). 

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. Panta 1.punkts. 
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta 

1.punkts. 
4. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
5. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.77. „Par nekustamā īpašuma „Saullēkti” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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10.§ 

Par nekustamā īpašuma „Jugumegi” sadalīšanu 
G.Abaja 

Pamatojums: 

1. z/s „Jaunkalniņi” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 27.02.2012. ar Nr.  
DD-3-26.1/12/88-Z). 

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts. 
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta 

1.punkts. 
4. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
5. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.78. „Par nekustamā īpašuma „Jugumegi” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
11.§ 

Par zemes ierīcību īpašumā „Kraujas” 
G.Abaja 

Pamatojums: 

1. Ilgas Veinbergas pilnvarotās persona SIA „Vertex” (reģistrācijas Nr.41203040825) 
iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 05.03.2012. ar Nr.DD-3-26.1./12/98-
V) par nekustamā īpašuma „Kraujas” (kadastra Nr. 8850 026 0026) sadalīšanu. 

2. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.79. „Par zemes ierīcību īpašumā „Kraujas’””. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
12.§ 

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 
Ziņo L.Laicāns; G.Abaja, A.Zadiņš 

Pamats: 

• VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un 16.03.2012. Dundagas novada Domē 
iesniegtais zemes ierīcības projekts īpašuma „Lecnieki” sadalīšanai 

• Dundagas novada Domes 29.09.2011. sēdes lēmums Nr.258 (protokols Nr.17) 
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 1.daļas 3.punkts, 19.panta 2.daļa un 20.pants 
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• 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.80. „Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
13.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu 
G.Abaja 

Pamatojums: 

1. Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi 
iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 05.03.2012. ar Nr. DD-3-
31.1/12/506) par lēmuma piešķiršanu ar zemes vienību Dundagas novada Dundagas 
pagasta teritorijā. 

2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pants. 
3. Valsts valodas likuma 18.pants. 
4. Dundagas pagasta padomes 2006.gada 27.novembra lēmums Nr.350 „Par 

nosaukuma piešķiršanu NĪ”. 
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.81. „Par nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
14.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa noteikšanu 

G.Abaja 

Pamatojums: 

1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta (2) daļa, 14.panta (4) 
daļa un 15.panta (1) daļa. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punkts. 
3. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6. punkts. 
4. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi” 83.4., 83.5., 83.6.apakšpunkti. 
  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.82. „Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 



8 
 

 
15.§ 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
Ziņo L.Laicāns; G.Abaja 

 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Valsts mežs Dundaga – centrālais” 

Pamatojums: 

1. Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi 
2012. gada 9. marta iesniegums Nr. 4.1-1.2_0257_150_12_351 (reģistrēts Dundagas 
novada Domē 12.03.2012. ar Nr. DD-3-31.1/12/571) par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu Dundagas novada Dundagas pagastā. 

2. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9. panta pirmā daļa. 
3. 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.83. „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
16.§ 

Par zemju nomu 
Ziņo G.Kārklevalks; G.Abaja 

 

PAMATOJUMS 

1. E. Blumberga, I.Podkalna, M.Liniņas, L.Krišbergas, I.Osīša, M. Šulca un R.Baļķītes 
iesniegums.  
2.  „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas 
novada teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.84. „Par zemju nomu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

17.§ 
Par pašvaldības zemes maiņu 

Par īpašumu maiņu ūdenssaimniecības projekta nodrošināšanai 
G.Abaja, A.Zumbergs, A.Felta 

 

PAMATOJUMS 

Ūdenssaimniecības projekta īstenošana. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.85. „Par pašvaldības zemes maiņu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 

18.§ 
Par īpašumu „Jūras Pērles” 

G.Abaja, A.Zumbergs, T.Liepa, R.Rūmniece, B.Ose, A.Felta, S.Šnikvalde, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmā daļa 

 
IZVĒRTĒJUMS 

Aizsardzības ministrija piedāvā īpašuma „Jūras Pērles”, Kolkā pārņemšanu bez 
maksas. Īpašums pašreiz ir iežogots un tiek apsargāts. Ēku stāvoklis- kazarmas ir 
apmierinošā stāvokli, bet dzīvojamā māja sliktā stāvokli. Būvvaldes vadītājs U.Kaugurs 
komentē, ka ēku remonta izmaksas naudas ziņā varētu būt pietuvināmas jaunas ēkas 
uzbūvēšanai.  

Ēkām nav funkcionējošas centrālās apkures, katlu mājā ir sala radīti bojājumi, un 
tā paredzēta darboties uz šķidro kurināmo. 
Izdevumi, ar kuriem jārēķinās, tikko īpašums nonāktu pašvaldības īpašumā: 
1) izdevumi fiziskai apsardzei - apm. Ls 500/mēn; 
2) elektrība teritorijai, apkurei- apm. Ls 50/mēn.; 
3) iespējams, esošie īrnieki varētu pieprasīt nodrošināt komunālo pakalpojumu 
(apkures) pieejamību dzīvokļos un ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanu un sakārtošanu. 

Kolkas pagasta pārvaldnieks A.Pinkens norādījis, ka šī nekustamā īpašuma 
novietojums nav piemērots, lai atrisinātu pašvaldības prioritārās nepieciešamības 
Kolkas ciemā. Tas atrodas ciema nomalē, tāpēc sabiedriskas vai apkalpošanas sfēras 
iestādes tur izvietot nav optimāli. Tāpat atrašanās vietas dēļ šim īpašumam obligāti ir 
nepieciešama fiziska apsardze, neatkarīgi no tā, vai tur notiek kāda saimnieciska darbība 
vai nē. Patreizējā situācija pārliecina, ka ne jaunai ražotnei Kolkas ciemā, ne tūrisma 
uzņēmējdarbībai, ne kādai citai reālai privātai biznesa iniciatīvai šis objekts nav 
piemērots un nebūs pieprasīts. 
 
Sagatavotais lēmuma projekts: 
Atteikties no nekustamā īpašuma „Jūras Pērles”, Kolkā pārņemšanas pašvaldības īpašumā. 
 
Debates: 
A.Zumbergs- Kolkas ciema teritorijā samazinās iedzīvotāju skaits, jo nav nodarbinātības. 
Īpašums varētu būt kā piedāvājums investoriem. Objekts nav obligāti jāapsargā. 
Ministrija neuzstāj uz konkrētu pašvaldības funkciju norādi, kuru realizēšanai īpašums 
nepieciešams. 
T.Liepa- Ir jāizmanto iespēja, ar optimismu raugoties nākotnē par īpašuma pielietošanu 
un apsaimniekošanu. 
R.Rūmniece- Atbalsta īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, domājot par tā 
izmantošanas perspektīvi. 
B.Ose- Ikvienam īpašumam ir vērtība. Apgrūtinājums ir īpašumā deklarētās personas. 
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A.Felta – Domāt vajag perspektīvi. Atbalsta īpašuma  pārņemšanu. 
A.Zadiņš- Uzskata, ka pašvaldībai nevajag uzņemties saistības, kuru izpildei nav 
finansiāla seguma. Ir kategoriski pret īpašuma pārņemšanu. 
G.Abaja – Norāda uz pamatojuma nepieciešamību īpašuma pārņemšanai, atsaucoties uz 
pašvaldības funkciju veikšanu. Ir veikusi izpēti par iespējamo turpmāko īpašuma 
izmantošanu, taču tuvākajā laikā investoriem šāds objekts nav interesants. 
S.Šnikvalde- Perspektīvā saskata tūrisma attīstības iespējas. 
I.Jānberga- Ierosina neatteikties no piedāvātā īpašuma pārņemšanas. 
L.Pavlovska – Nepiekrīt apgalvojumam, ka šis objekts nākotnē nebūs pieprasīts. Atbalsta 
pārņemšanu.  
 
A.Zumbergs ierosina izsludināt pārtraukumu un sagatavot lēmuma projektu, kas ir 
atšķirīgs no piedāvātā, t.i. pieņemt lēmumu par īpašuma „Jūras Pērles” pārņemšanu 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. 
 
Sēdes vadītāja izsludina pārtraukumu 20 minūtes. 
 

Pēc pārtraukuma sēde tiek turpināta. 
 
Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma „Jūras Pērles” Kolkā 
pārņemšanu pašvaldības īpašumā.  
 
Priekšsēdētājas viedoklis: 
Īpašums uzliek pienākumus. Pastāv bažas par iespējām saglabāt un uzturēt īpašumu, 
jo nekādas investīcijas piesaistīt nevarēs. Kolkas ciema valde arī neatbalsta īpašuma 
pārņemšanas ieceri, jo nesaskata tam pielietojumu. 
 
Tiek ierosināts balsot par sagatavoto lēmuma projektu par īpašuma pārņemšanu 
pašvaldības īpašumā. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, R.Rūmniece, 
T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zumbergs, A.Felta), pret -1 (A.Zadiņš), atturas – 1 (G.Abaja – nav 
skaidrības par attīstības iespējām un iedzīvotāju viedokli) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.86. „Par īpašumu „Jūras Pērles””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
 

19.§ 
Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

G.Abaja 

PAMATOJUMS 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
 
Pieņemt lēmumu Nr.87. „Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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20.§ 

Par telpu nomu „Zītaros” 
G.Abaja 

PAMATOJUMS 

Ilzes Reinfeldes  iesniegums Nr.16-1-8/1 no 7.02.2012. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.88. „Par telpu nomu „Zītaros””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

21.§ 
Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu J.B. 

G.Abaja, A.Felta 

PAMATOJUMS 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 9.panta pirmā daļa. 
Dundagas novada domes lēmums nr. 120, 3.punkts (protokols nr.7; 1 §; 09.05.2011.) 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret -1 (B.Ose), atturas 
– nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.89. „Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu J.B.”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

22.§ 
Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu V.S. 

G.Abaja 
 

PAMATOJUMS 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punkts, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 8.panta ceturtā un piektā daļa, 9.panta pirmā 
daļa.  

2. MK noteikumu 275 (27.05.2003.) 6.punkts  
 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.90. „Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu V.S.”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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23.§ 

Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu A.T. 
G.Abaja 

PAMATOJUMS 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punkts, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 8.panta ceturtā un piektā daļa, 9.panta pirmā 
daļa.  

2. MK noteikumu 275 (27.05.2003.) 6.punkts  
 

Diskusija izvēršas par pašvaldības līdzdalības iespējamību līdzīgos gadījumos, kad 
aprūpējamā apgādnieki ir jau sasnieguši pensijas vecumu un nevar materiāli atbalstīt 
savu vecāku uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs. Tiek izteikts priekšlikums izstrādāt 
grozījumus saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem, paredzot, ka 
pašvaldība veic pakalpojuma apmaksas trūkstošo daļu tām personām, kuras atrodas 
Dundagas novada sociālās aprūpes iestādēs, un kuru likumīgie apgādnieki (bērni) ir 
sasnieguši pensijas vecumu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.91. „Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu A.T.”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

24.§ 
Par Sociālā dienesta darbības izvērtējumu 

Ziņo M.Griciks; G.Abaja, A.Zumbergs, R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, I.Jānberga, 
S.Šnikvalde, B.Ose, A.Felta, A.Zadiņš 

PAMATOJUMS 

Dundagas novada Domes 2012.gada 23.februāra lēmums Nr.57 (prot.Nr.2., 18.§) 
 
IZVĒRTĒJUMS 
 Izpilddirektors Mareks Griciks informē, ka pamatojoties uz domes sēdes lēmumu 
Nr 57, no 23.02.2012, tika izveidota iekšējā audita komisija, kuru pārstāv Mareks 
Griciks, Zinta Eizenberga un Benita Ose.  
Sagatavots ziņojums (pielikumā), kurā konstatēti vairāki pārkāpumi Sociālā dienesta 
darbā, kā piemēram, 

1) Pārkāpumi pārtikas talonu izsniegšanā un atprečošanā; 
2) Nav izstrādāta sociālo pabalstu izsniegšanas kārtība, lai nepieļautu atšķirīgu 

attieksmi pret klientiem; 
3) Nav noslēgts līgums ar veikalu par pārtikas talonu atprečošanu 
4) Ir aizdomas par pabalsta saņēmēja paraksta viltošanu  
5) Saņemti iedzīvotāju iesniegumi par Sociālā dienesta darbinieku noraidošu un 

nelaipnu attieksmi 
Izpilddirektors norāda, ka situācija jāskata kompleksi, arī par Sociālā dienesta tēlu 
kopumā, un lūdz izvērtēt Sociālā dienesta vadītājas Inetas Mauriņas atbilstību 
ieņemamajam amatam. 
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A.Zumbergs norāda uz procedūras termiņu pārkāpumiem, t.i. par rājiena izteikšanas 
termiņa noilgumu, jo tas ir jāizdara viena mēneša laikā no brīža, kad pārkāpums atklāts. 
G.Abaja norāda, ka bija anonīmi iesniegumi un minētie fakti bija jāpārbauda.  
R.Rūmniece atkārtoti norāda, ka I.Mauriņas rakstītajā paskaidrojumā par Ziemassvētku 
paciņām nav patiesi fakti. 
G.Abaja rosina domāt un izpilddirektoram definēt kritērijus, pēc kādiem var novērtēt 
darbinieka/iestādes vai struktūrvienības vadītāja atbilstību ieņemamajam amatam, cik 
smagiem ir jābūt pārkāpumiem, lai darbinieks tiktu atbrīvots no darba? 
T.Liepa- Vai ir veiktas darbības, lai uzlabotu situāciju Sociālā dienesta darbā? 
I.Mauriņa- Ir sagatavoti līgumi ar pārtikas talonu atprečotāju, tiks izsniegti arī kases 
norēķinu čeki. 
L.Pavlovska- Cik ilgi I.Mauriņa strādā par vadītāju un vai šāda sistēma pastāvējusi jau 
iepriekš? 
I.Mauriņa- Par vadītāju strādā 2 gadus un šāda sistēma ar pārtikas talonu izsniegšanu ir 
pastāvējusi ilgstoši. 
R.Rūmniece- Vai ir izstrādāta kārtība sociālo pabalstu prasītāju izvērtēšanai pēc 
vienotiem noteikumiem? 
I.Mauriņa- Šāda kārtība ir paredzēta MK noteikumos. 
L.Pavlovska- Vai izpilddirektors ir ticies ar iesniegumu iesniedzējiem? 
M.Griciks- ar 2 ir ticies. Sarunās ar iesniegumu rakstītājiem, viņi savus minētos faktus 
apstiprina. 
I.Jānberga- Par paraksta viltošanu pārtikas talonu izsniegšanas lapā ir jāatbild 
vadītājam. 
I.Mauriņa- Šī parakstu lapa ir tikai iekšējai kontrolei Sociālajā dienestā. 
G.Abaja nepiekrīt šim apgalvojumam, jo izsniegtie pārtikas taloni ir naudas ekvivalents, 
un nekur citur cilvēks par pabalsta saņemšanu neparakstās, kā tikai šajā lapā. 
L.Pavlovska norāda, ka atbildība ir jāuzņemas arī iepriekšējam priekšsēdētājam un 
izpilddirektoram. Uzskata, ka vadītājai ir jādod iespēja pierādīt, ka viņa var sakārtot 
visas nepilnības un veikt šo darbu. 
A.Zumbergs- Kamēr no iedzīvotājiem nav saņemtas sūdzības, nav pamata pārbaudīt. 
Runājot par attieksmes jautājumu- tie, kuriem ir noraidīta pabalsta piešķiršana vienmēr 
būs neapmierināti. Vai vienmēr nepareizais ir slikts? 
R.Rūmniece- Sociālajā dienestā strādāt ir ļoti grūti. Ir jābūt dažādām darba metodēm. 
Uzskata, ka vadītājai ir jādod iespēja turpināt darbu. 
T.Liepa atbalsta priekšlikumu par iespējas došanu vadītājai pierādīt sevi, jo vainīga ir ne 
tikai viņa, bet gan visi Sociālā dienesta darbinieki. 
B.Ose uzskata, ka Ineta Mauriņa nevar būt vadītāja, jo konstatētie pārkāpumi ir 
pietiekami lieli. 
A.Zumbergs norāda, ka likuma „Par pašvaldībām” 73.pants paredz izveidot revīzijas 
komisiju. Tā varētu būt šādā sastāvā: Rasma Sakne, Miervaldis Ceimurs, Aija Krūmiņa. 
Saskata izpilddirektora darba trūkumus, norādot uz dotā uzdevuma neizpildi, termiņu 
pārkāpumiem. 
A.Felta- Darbs ir grūts un ir nepieciešams laiks izaugsmes iespējām. Ir jāvienojas 
kopējam mērķim un vadītājam ir jāvada darbs. Neatbalsta vadītājas atbrīvošanu no 
darba. 
R.Rūmniece ierosina izteikt I.Mauriņai rājienu par papildus konstatētajiem darba 
pārkāpumiem. 
A.Zadiņš- nevar izvērtēt pārkāpuma smagumu. Attieksmes problēma vai nu ir, vai nav. 
Uzskata, ka savāktie pierādījumi ir jānodod izvērtēšanai citai institūcijai.  
G.Abaja norāda, ka nav arī izstrādāta kārtība par humānās palīdzības saņemšanas, 
uzskaites un novērtēšanas kārtību. 
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Rezumējums: 
Gunta Abaja- Atklāts paliek jautājums par kritērijiem pēc kādiem var atlaist pašvaldības 
darbinieku vai vadītāju no darba. Šajā gadījumā ir pārkāpts gan likums, gan saistošie 
noteikumi, finanšu disciplīna, ir bijusi neefektīva un neprasmīga darba organizācija, 
ētikas kodeksa pārkāpšana. 
Uzdod jautājumu I.Mauriņai: Vai ir gatava novērst visus konstatētos trūkumus? 
I.Mauriņa atbild apstiprinoši. 
 
A.Zumbergs ierosina balsot atsevišķi par piedāvātajiem lēmuma projekta punktiem. 

1. Noteikt: 
1.1. Soc. dienesta vadītājai organizēt un kontrolēt līguma noslēgšanas procesu 

ar tirdzniecības vietām (veikalu/iem); 
1.2. Soc. dienestam izstrādāt pārtikas talonu piešķiršanas, izsniegšanas un 

kontrolēšanas kārtību. Noteikt kārtību, kas nepieļauj vai pieļauj izņēmuma 
gadījumos sociālajam darbiniekam atprečot trešām personām paredzētos 
pārtikas talonus; 

2. Domes sēdē izskatīt Dundagas novada Sociālā dienesta vadītājas Inetas 
Mauriņas atbilstību ieņemamajam amatam; 

3. Izskatīt iespēju Sociālā dienesta telpās ierīkot videonovērošanu vai sarunu 
ierakstīšanu; 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, I.Jānberga,  B.Ose, 
R.Rūmniece, T.Liepa, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, A.Felta), pret nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Noteikt: 

1) Soc. dienesta vadītājai organizēt un kontrolēt līguma noslēgšanas procesu ar 
tirdzniecības vietām (veikalu/iem), nosakot izpildes termiņu 01.04.2012.; 

2) Soc. dienestam izstrādāt pārtikas talonu piešķiršanas, izsniegšanas un 
kontrolēšanas kārtību. Noteikt kārtību, kas nepieļauj vai pieļauj izņēmuma 
gadījumos sociālajam darbiniekam atprečot trešām personām paredzētos 
pārtikas talonus. Izpildes termiņš – 12.04.2012. 

 
Par nepieciešamību veikt sarunu ierakstus vai videonovērošanas ierīkošanu Sociālajā 
dienestā, deputātu viedokļi dalās. 
Tiek izteikts priekšlikums neizskatīt anonīmas vēstules. 
 
Balsojums par 3.punktu „Izskatīt iespēju Sociālā dienesta telpās ierīkot videonovērošanu 
vai sarunu ierakstīšanu” 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (R.Rūmniece, B.Ose, T.Liepa, A.Zumbergs), 
pret -6 (G.Abaja, S.Šnikvalde, L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Felta, I.Jānberga), atturas – nav 
Lēmums netiek pieņemts. 
 
Tiek skatīts SIK komitejas ierosinājums izskatīt I.Mauriņas atbilstību ieņemamajam 
amatam. 
 
G.Abaja lūdz izpilddirektora viedokli par sagatavotā lēmuma projekta 2.punktu- par 
I.Mauriņas atbilstību ieņemamajam amatam. 
M.Griciks –uzskata, ka pārkāpumi nav tik lieli, lai uzteiktu I.Mauriņai darbu. Ja termiņi 
atļaus, varētu izteikt rājienu. 
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Priekšlikums balsot par Dundagas novada Sociālā dienesta vadītājas Inetas Mauriņas 
neatbilstību ieņemamajam amatam. 
Precizējot vienojas, ka balsojums ir veicams par I.Mauriņas atbrīvošanu no Sociālā 
dienesta vadītājas amata. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 1 balsi par (B.Ose), pret - 6 (S.Šnikvalde, L.Pavlovska, 
I.Jānberga, A.Felta, T.Liepa, A.Zumbergs), atturas – 3 (G.Abaja- gribētu uzticēties 
vadītājai, bet pastāv šaubas; A.Zadiņš- nevar izvērtēt pārkāpumu smagumu; 
R.Rūmniece- uzskata, ka nepieciešams izteikt rājienu) 
 
Balsojuma rezultātā lēmums netiek pieņemts. 
 
 

Sēde slēgta 17.05. 
 
 
Protokols parakstīts 28.03.2012.  
 
 
 
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.3.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 70. 

22.03.2012. 
2.§ 

Par SIA „Kolkasrags” 2011.gada pārskatu 

PAMATOJUMS 
Likums „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļa 
Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”  
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Akceptēt SIA „ Kolkasrags”  2011.gada pārskatu 
2. Ieteikt uzņēmuma 2011.gada peļņu novirzīt uzņēmuma pamatdarbības 

nodrošināšanai. 
 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 

Lēmumu izsniegt SIA „Kolkasrags”. 
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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. 71. 

22.03.2012. 
3.§ 

Par SIA „Ziemeļkurzeme” 2011.gada pārskatu 

PAMATOJUMS 

Likums „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļa 
Likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”  
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt SIA „Ziemeļkurzeme”  2011.gada pārskatu 
2. Uzņēmuma 2011.gada peļņu novirzīt uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai. 

 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 
 
Lēmumu izsniegt SIA „Ziemeļkurzeme”. 
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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. 72. 

22.03.2012. 
4.§ 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu nometnēm Kolkas 
pamatskolā 

Pamatojums: 
1.  „Likums  par  budžetu un finanšu vadību”  
2.  Ministru kabineta noteikumi Nr.333 no 03.05.2011. „Kārtība, kādā plānojami un 

uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu 
saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un 
izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 

Mērķis 

 Noteikt maksu par ēdināšanas pakalpojumu Kolkas pamatskolā organizētajām 
nometnēm un semināriem. 
Izvērtējums: 

Ēdināšanas nodrošināšanā iesaistīts sekojošs personāls: pavārs (Ls 
291,59/mēnesī ar soc. nod.), strādnieks (Ls 168,69), kā arī ēdienkartes sastādītājs 
(medmāsa) un rēķinvedis - sagādnieks, kuru atalgojums par ēdināšanas organizēšanu 
nosakāms aptuveni. Virtuvei energoresursu izmaksas (nav atsevišķu elektropatēriņa un 
patērētā ūdens skaitītāju u.tml.) noteiktas aptuveni.  

Izdevumi  

Algas 
mēnesī 
Ls aprēķins  ar soc. 

dienā 
Ls 

pavārs 242   300,30 
     
14,30  

strādnieks 140 0,7*200 173,73 
       
8,27  

ēdienkartes 
sastādītājs 30,17 362/4/3 37,43 

       
1,78  

rēķinvedis/sagādnieks 106,5 284*0,5*0,75 132,16 
       
6,29  

pakalpojumi                 -    

ūdens, kanalizācija 26 316/12   
       
1,24  

elektrība        42,44   63,667*2/3    
       
2,02  

saimniecības līdzekļi 20            
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0,95  
          

kopā 
     
607,11      

     
34,86  

ar soc.     
               
732,06    

  Maksa par ēdināšana vasaras nometnēm  
   Ls  
  dienā kopā (Ls 713,39/30)                  24,40   
  dienā vienam ēdājam*                    1,22   
     
  *ja nometnē ir vismaz 20 dalībnieku  

 
Vienam pakalpojuma saņēmējam dienā bez produktu maksas par saņemtajiem 

ēdināšanas pakalpojumiem jāsamaksā Ls 1,30. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Maksa par četrreizēju ēdināšanu dienā nometnēm, semināriem un citām ar skolas 
pamatdarbību nesaistītām aktivitātēm satur produktu izmaksas un Ls 1,30 
maksu par viena dalībnieka ēdināšanas pakalpojumu; 

2. Grupām, kurās dalībnieku skaits ir mazāks par 20, noteikt dienas maksu par 
ēdināšanas pakalpojumu Ls 24.40. 

 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 

 
 
Lēmumu izsniegt Kolkas pagasta pārvaldei. 
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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. 73. 

22.03.2012. 
 

5.§ 
Par NĪN parāda piedziņu 

Pamats: 

• Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela ziņojums par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Raivo Ratnieka. 

• Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pants un 9. pants. 
• Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. pants un 26. pants. 
• Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes 

13.02.2012. vēstule Nr. 2700 (saņemta Dundagas novada Domē 17.02.2012., 
iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/12/________).  

Mērķis 

   Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt 
nodokļus. 
 
Izvērtējums: 
   R. R., personas kods ___________ - _______________, deklarētā dzīves vieta –Ventspils, LV-
3601,  Dundagas novada Dundagas pagastā no 06.12.2006 pieder nekustamais īpašums 
„Bērzlīdumi”, adrese 1905. gada iela 6, kadastra Nr. 8850 015 0097. Īpašuma piederība 
reģistrēta Talsu zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 1000 0007 0547. 
   Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
2.panta 1. un 2.daļu Raivo Ratnieks ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minēto 
īpašumu. 
   Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un 
pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. 
   Raivo Ratnieks savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli 
pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos nav pildījis no 2008. gada 01. janvāra. 
   Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Bērzlīdumi” ir Ls 38,99 tajā skaitā 
nokavējuma nauda 09.03.2012 Ls 6,47. 
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   Dundagas novada Dome 17.02.2012. saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses 
Biķes vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/12/________), kurā lūdz paziņot par nodokļa 
parāda esamību īpašumam „Bērzlīdumi”, jo uz minēto Raivo Ratnieka īpašumu tiek 
vērsta piedziņa. Vēstulē arī norādīts uz Dundagas novada Domes tiesībām iesniegt 
lēmumu par nodokļu parāda piedziņu. 
   Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” 26.p. (1) un (7) daļu, nokavētos 
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 
nodokļu maksājumu piedziņu. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

   1) Piedzīt no R. R., personas kods ____________ – ____________ par īpašumu „Bērzlīdumi” 
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Ls 32,52 (trīsdesmit divi lati un 52 santīmi), 
nokavējuma naudu Ls 6,47 (seši lati un 47 santīmi), kopā Ls 38,99 (trīsdesmit astoņi lati 
un 99 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
   2) Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam. 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 
 
Lēmumu izsniegt 1) zvērinātai tiesu izpildītājai Agnesei Biķei 
2) Attīstības un plānošanas nodaļai 
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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. 74. 

22.03.2012. 
6.§ 

Par ceļu fonda izlietojumu 2011. gadā un plānu 2012.gadam 

PAMATOJUMS 

Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu, Ministru kabineta noteikumi 
Nr.173 no2008.gada 11.marta. 
 
MĒRĶIS 
Pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas nodrošināšana. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 2012.gadā ir 
35338.00Ls.Samazinājums salīdzinot ar 2011.gadu ir par 10.000Ls.Šāds līdzekļu 
daudzums pietiek tikai ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai-sniega šķūrēšanai, 
greiderēšanai, bedrīšu labošanai. Īpašs akcents liekams uz caurteku labošanu un grāvju 
tīrīšanu, jo lielais ūdens daudzums ir radījis vairākus bojājumus. Ja rodas papildu 
līdzekļi, tad lemjams atsevišķi par katru pasākumu. Pielikumā sagatavoti 2011.gada 
līdzekļu izlietojums un 2012.gada līdzekļu izlietojuma plāns.   
 
Ceļu fonda līdzekļu izlietojums 2011.gadā 
 
1.Sniega šķūrēšana-25.000Ls 
2.Greiderēšana-5.800Ls 
3.Asfaltēšana (Vecmuižas iela, bērnu dārzs)-5.000Ls 
4.Bruģēšana (Maija, Dinsberga ielas)-5.000Ls 
5.Grants vešana uz Kolkas pagasta ceļiem-4.000Ls 
6.Caurtekas ierīkošana Dūmelē u.c.-3.058Ls 
 

Ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plāns 2012.gadam  
 
1.Ceļu un ielu attīrīšana no sniega- līdz 10.000Ls 
2.Ceļu greiderēšana-līdz 7.000Ls 
3.Bedrīšu remonts ar šķembām un asfaltbetonu- līdz 3.000Ls 
4.Caurteku labošana, grāvju tīrīšana- līdz 8.000Ls 
5.Grants segumu piebēršana- līdz 5.000Ls 
6.Zāles pļaušana, ceļazīmju labošana, marķējuma atjaunošana- līdz 2.000Ls  
        KOPĀ: Ls 35 000,- 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2012.gadam. 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 
 

Lēmumu izsniegt 1) Saimnieciskajam dienestam; 
2) Finanšu speciālistei 
3) Grāmatvedībai 
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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. 75. 

22.03.2012. 
7.§ 

Par cirsmas Anši pārdošanas izsolē sākumcenas noteikšanu 

PAMATOJUMS 
Saistošie noteikumi par pašvaldības 2012.gada budžetu,26.01.2012.sēdes 34§ lēmums 
Nr.36 
 
IZVĒRTĒJUMS 
2012.gada 26.janvāra sēdē deputāti izsaka nepieciešamību veikt vidusskolas3.stāva 
gaiteņa remontu  un Pils-5 centrālās apkures ierīkošanu, bet budžetā šādu līdzekļu nav. 
Tādēļ tiek dots uzdevums veikt mežu īpašumu cirsmu novērtējumu finanšu līdzekļu 
iegūšanai Ls 35000 apmērā. Meža īpašnieku biedrība “Meža konsultants” veica cirsmu 
skiču sagatavošanu, cirsmu novērtējumu un sortimentāciju (sk.pielikumus). Īpašumā 
“Anši” kadastra Nr.88500080061 sagatavotas pārdošanai 6 cirsmas 9,7ha 
platībā,2584m³ ar vērtību Ls 43745,97.   
Secina, ka racionālāk ir noteikt katrai cirsmai sākumcenu un izsolīt pa daļām. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Noteikt īpašuma “Anši” cirsmu pārdošanas izsolē šādas sākumcenas: 
N.p.k. Kvartāls, nogabals Cirsmas 

platība ha 
Cirsmas 
stumbru 
krāja m3 

Paredzēts 
pārdošanai 
m3 

Cirsmas 
vērtība Ls 

1. 1.kv.1.nog. 1,1 388 338 8200,- 
2. 1.kv.6.,7..nog. 0,4 103 88 1600,- 
3. 1.kv.9.,10..nog. 3,0 783 663 9000,- 
4. 1.kv.13.nog. 3,4 1128 957 13 000,- 
5. 1.kv.41.nog. 1,8 620 538 12 100,- 
   KOPĀ 2584 43 900,- 
2)Sagatavot izsoles nolikumu un pārdot cirsmas izsolē. 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 

Lēmums izsniedzams Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai. 
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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. 76. 

22.03.2012. 
8.§ 

Par nekustamā īpašuma „Košraga Vagari” sadalīšanu 

Pamatojums: 

1) z/s „Jaunkalniņi” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 27.02.2012. ar 
Nr.  
DD-3-26.1/12/89-Z). 

2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts. 
3) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta 

1.punkts. 
4) MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
5) MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 

Mērķis:  
Nekustamā īpašuma „Košraga Vagari” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes 

vienību. 
 
Izvērtējums:  

Nekustamā īpašuma „Košraga Vagari” (kadastra.Nr.8862 007 0325) kopējā platība ir 
6,74 ha un tas sastāv no 3,61 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu  
8862 003 0096, kurā 3,57 ha aizņem meži (atrodas Kolkas pagastā, Dundagas novadā) 
un 3,13 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0325, 
kurā 3,09 ha aizņem meži (atrodas Kolkas pagastā, Dundagas novadā). 

Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Košraga Vagari” atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8862 003 0096 un jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu 
„Priežlejas”. 

Apstiprinātie nosaukumi vienā novada teritoriālajā iedalījumā nedrīkst atkārtoties. 
Nosaukumu zemes vienībām piešķir, maina ievērojot Valsts valodas likuma 

noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, 
sadzīves un citus apstākļus. 

Zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim 
nosaka piekrītošo zemes platību. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Piekrist nekustamā īpašuma „Košraga Vagari” (kadastra.Nr. 8862 007 0325) 
sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0096. 

2) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0096 piešķirt nosaukumu 
„Priežlejas”. 

3) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0325 atstāt nosaukumu „Košraga 
Vagari”. 

4) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0096 3,61 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

5) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0325 3,13 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

 
 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 

 
 
Lēmums nosūtāms: 

1. Andrim Račkovskim – „Jaunkalniņi”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139 
2. Attīstības un plānošanas nodaļai 
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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. 77. 

22.03.2012. 
9.§ 

Par nekustamā īpašuma „Saullēkti” sadalīšanu 

Pamatojums: 

1. Vitālija Galaiska iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 28.02.2012. ar Nr.  
DD-3-26.1/12/91-G). 

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. Panta 1.punkts. 
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta 

1.punkts. 
4. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
5. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 

Mērķis:  
Nekustamā īpašuma „Saullēkti” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes 

vienību. 
 
Izvērtējums:  

Nekustamā īpašuma „Saullēkti” (kadastra.Nr.8850 004 0048) kopējā platība ir 2,11 
ha un tas sastāv no 1,30 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  
8850 004 0048, kurā 1,30 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme (atrodas 
Cirstes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā) un 0,81 ha lielas 
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0119, kurā 0,76 ha 
aizņem meži (atrodas Vīdales teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā). 

Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Saullēkti” atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 006 0119 un jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Pursilrieti”. 

Apstiprinātie nosaukumi vienā novada teritoriālajā iedalījumā nedrīkst atkārtoties. 
Nosaukumu zemes vienībām piešķir, maina ievērojot Valsts valodas likuma 

noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, 
sadzīves un citus apstākļus. 

Zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim 
nosaka piekrītošo zemes platību. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Saullēkti” (kadastra.Nr.8850 004 0048) sadalīšanai, 
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0119. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0119 piešķirt nosaukumu 
„Pursilrieti”. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0048 atstāt nosaukumu 
„Saullēkti”. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0119 0,81 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0048 1,30 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 
 
Lēmums nosūtāms: 

1. Indulim Šermukšnim – Kareivju iela 8, Talsi, Talsu novads, LV-3201 
2. Attīstības un plānošanas nodaļai 
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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. 78. 

22.03.2012. 
10.§ 

Par nekustamā īpašuma „Jugumegi” sadalīšanu 

Pamatojums: 

1. z/s „Jaunkalniņi” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 27.02.2012. ar Nr.  
DD-3-26.1/12/88-Z). 

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1.punkts. 
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punkts un 15.panta 

1.punkts. 
4. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
5. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi”. 
 

Mērķis:  
Nekustamā īpašuma „Jugumegi” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes 

vienību. 
 
Izvērtējums:  

Nekustamā īpašuma „Jugumegi” (kadastra.Nr.8862 007 0087) kopējā platība ir 5,9 
ha un tas sastāv no 0,91 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8862 007 0087, kurā 0,34 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,33 ha 
meži (atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā), 3,18 ha lielas 
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0326, kurā 3,08 ha 
aizņem meži (atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā) un 1,81 ha lielas 
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0097, kurā 1,66 ha 
aizņem meži (atrodas Kolkas pagastā, Dundagas novadā). 

Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Jugumegi” atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8862 003 0097 un jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Ceļmalas”. 

Apstiprinātie nosaukumi vienā novada teritoriālajā iedalījumā nedrīkst atkārtoties. 
Nosaukumu zemes vienībām piešķir, maina ievērojot Valsts valodas likuma 

noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, 
sadzīves un citus apstākļus. 

Zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim 
nosaka piekrītošo zemes platību. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jugumegi” (kadastra.Nr.8862 007 0087) sadalīšanai, 
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0097. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0097 piešķirt nosaukumu 
„Ceļmalas”. 

3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0087 un kadastra apzīmējumu  
8862 007 0326 atstāt nosaukumu „Jugumegi”. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0087 0,91 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM 
kods 0601). 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0326 3,18 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0097 1,81 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 

 
 
Lēmums nosūtāms: 

1. Andrim Račkovskim – „Jaunkalniņi”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139 
2. Attīstības un plānošanas nodaļai 
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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. 79. 

22.03.2012. 
11.§ 

Par zemes ierīcību īpašumā „Kraujas” 
G.Abaja 

Pamatojums: 

1. Ilgas Veinbergas pilnvarotās persona SIA „Vertex” (reģistrācijas 
Nr.41203040825) iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 05.03.2012. ar 
Nr.DD-3-26.1./12/98-V) par nekustamā īpašuma „Kraujas” (kadastra Nr. 8850 
026 0026) sadalīšanu. 

2. Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 3.punkts. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
 
Mērķis: 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums:  

Nekustamais īpašums „Kraujas” (kadastra Nr.8850 026 0026) atrodas Sabdagas 
teritoriālā ciema teritorijā un  sastāv no vienas zemes vienības, kuras kopplatība ir 
26,3 ha. Īpašnieks vēlas sadalīt īpašumu divās daļās, atdalot zemes gabalu aptuveni 
22,8 ha platībā (pēc zemes lietošanas veida – meža zeme). 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem”, nekustamais īpašums „Kraujas” atrodas 
plānotās izmantošanas teritorijās „Lauksaimniecības teritorija” (LT) un „Meža teritorija” 
(MT) un plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu 
prasībām. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 8.panta 3.punktu zemes vienības 
sadalei ir izstrādājams zemes ierīcības projekts. 
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašuma „Kraujas” (kadastra  

Nr.8850 026 0026), sadalot to divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu. 
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2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

3. Zemes ierīcības projektā zemes gabaliem paredzēt piekļuves iespēju no ceļa 
servitūtam paredzētās teritorijas. 

4. Lai nodrošinātu piekļuves iespējas nekustamiem īpašumiem, zemes ierīcības projekts 
saskaņojams ar nekustamā īpašuma „Lāse” (kadastra Nr.8850 026 0026) zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0050 īpašnieku SIA „Vīdales vējš” 
(adrese: Puikules iela 23 Rīga, LV-1030).  

5. Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes 
dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu. 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 
 

Lēmums nosūtāms: 
1. SIA „Vertex” (reģistrācijas Nr.41203040825) 
2. Attīstības un plānošanas nodaļai 
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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. 80. 

22.03.2012. 
12.§ 

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

Pamats: 

• VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” sagatavotais un 16.03.2012. Dundagas novada Domē 
iesniegtais zemes ierīcības projekts īpašuma „Lecnieki” sadalīšanai 

• Dundagas novada Domes 29.09.2011. sēdes lēmums Nr.258 (protokols Nr.17) 
• Zemes ierīcības likuma 7.pants, 8.panta 1.daļas 3.punkts, 19.panta 2.daļa un 20.pants 
• 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
• Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
 

Mērķis 

   Sadalīt īpašuma „Lecnieki” zemes vienību  ar kadastra Nr. 8850 004 0028  divās zemes 
vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 
izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums: 
   Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (29.09.2011. sēdes 
lēmums Nr.258) īpašuma „Lecnieki” sadalīšanai ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. 
Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, 
aizsargjoslas un teritorija, kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par 
pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai, lai piekļūtu izveidotajām zemes vienībām.  
   Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai, vietējā pašvaldība apstiprina 
zemes ierīcības projektu. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Lecnieki” zemes vienības  ar kadastra 

Nr.  8850 004 0028 sadalīšanai divās zemes vienībās. 
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Lecnieki” sadalāmai: 

1.1. neapbūvētai 2,00 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu 
„Mazlecnieki” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 
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1.2. neapbūvētai 65,30 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 paturēt nosaukumu „Lecnieki” 
un nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 
 
Lēmums izsniedzams 1) VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” 

2)Attīstības un plānošanas nodaļai 
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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. 81. 

22.03.2012. 
 

13.§ 
Par nosaukuma piešķiršanu 

Pamatojums: 

1. Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie 
īpašumi iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 05.03.2012. ar Nr. DD-3-
31.1/12/506) par lēmuma piešķiršanu ar zemes vienību Dundagas novada 
Dundagas pagasta teritorijā. 

2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pants. 
3. Valsts valodas likuma 18.pants. 
4. Dundagas pagasta padomes 2006.gada 27.novembra lēmums Nr.350 „Par 

nosaukuma piešķiršanu NĪ”. 
 
Izvērtējums:  

Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi 
lūdz piešķirt nosaukumu „Valsts mežs Dundaga” 6,4 ha lielai zemes vienībai ar kadastra 
Nr.8850 023 0092. 

Dundagas pagasta padome 2006.gada 27.novembra lēmumā Nr.350 „Par nosaukuma 
piešķiršanu NĪ” piešķīra nosaukumu „Valsts mežs Dundaga” valstij piekrītošai zemei 
255,60 ha platībā, kas sastāv no vairākām zemes vienībām. Informācijas neprecizitātes 
dēļ minētajā lēmumā nebija iekļauta zemes vienība ar kadastra Nr.8850 023 0092. 

Nosaukumu zemes vienībām piešķir, maina ievērojot Valsts valodas likuma 
noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, 
sadzīves un citus apstākļus. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0092 nosaukumu „Valsts 

mežs Dundaga”. 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 

Lēmums nosūtāms  
1)LVM Nekustamie īpašumi. 
2) Attīstības un plānošanas nodaļai 
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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. 82. 

22.03.2012. 
14.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa noteikšanu 

Pamatojums: 

1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta (2) daļa, 14.panta (4) 
daļa un 15.panta (1) daļa. 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punkts. 
3. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6. punkts. 
4. MK noteikumi Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra aktualizācijas 

noteikumi” 83.4., 83.5., 83.6.apakšpunkti. 
  
Mērķis: 

Mainīt nosaukumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0209. 
 
Izvērtējums: 

Saskaņā ar VZD kadastra reģistra datiem Dundagas novada Kolkas pagastā ar 
nosaukumu „Atpūtas” ir reģistrētas divi nekustamie īpašumi (kadastra Nr. 8862 007 
0209 un  
8862 007 0317). Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0317 ir reģistrēta arī 
Talsu zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.232 
īpašuma „Atpūtas” sastāvā. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta (4) daļu 
zemes vienību nosaukumi vienā novada pagastā nedrīkst atkārtoties. 

VZD kadastra reģistrā šobrīd reģistrētais zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  
8862 007 0209 lietošanas mērķis ir Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve (NĪLM 
kods 1004). Zemes vienība netiek izmantota reģistrētajam mērķim. Saskaņā ar 
Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Dundagas 
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8862 007 0209 atrodas Individuālo dzīvojamo māju teritorijā (IDz).  

Zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Lietošanas mērķim 
nosaka piekrītošo zemes platību. 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0209 piešķirt nosaukumu 
„Blīgznas”. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0209 0,094 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme (NĪLM kods 0601). 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 
Lēmums nosūtāms Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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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. 83. 

22.03.2012. 
15.§ 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Valsts mežs Dundaga – centrālais” 

Pamatojums: 
 

1. Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie 
īpašumi 2012. gada 9. marta iesniegums Nr. 4.1-1.2_0257_150_12_351 (reģistrēts 
Dundagas novada Domē 12.03.2012. ar Nr. DD-3-31.1/12/571) par nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa maiņu Dundagas novada Dundagas pagastā. 
2. „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9. panta pirmā daļa. 

3. 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

 
Izvērtējums:  
 

Atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra informācijai, akciju sabiedrības „Latvijas 
valsts meži” valdījumā ir Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamais īpašums 
„Valsts mežs Dundaga – centrālais” ar kopējo platību 7025,5174 ha, kas 2011. gada 22. 
martā reģistrēts Talsu zemesgrāmatu nodaļā Dundagas pagasta zemesgrāmatu 
nodalījumā Nr. 1000 0031 5233 ar kadastra numuru 8850 002 0117. Atbilstoši Valsts 
zemes dienesta kadastra informācijai nekustamā īpašumā iekļautajām zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem 8850 021 0098, 8850 021 0153 un 8850 021 0154 noteikts 
zemes lietošanas mērķis „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201). 

Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi 
veikusi iepriekš minētajās zemes vienībās zemes vienības daļu izdalīšanu, instrumentālo 
uzmērīšanu un zemes vienības daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna (skatīt 
pielikumā), kas reģistrēti Valsts zemes dienestā 2009. gada 14. augustā, izgatavošanu. 
Atbilstoši iepriekš minētajiem plāniem, tika izveidotas trīs zemes vienības daļas: 

1) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0098 izdalīta zemes vienības 
daļa ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0098 8001 ar kopējo platību 116,12 ha; 

2) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0153 izdalīta zemes vienības 
daļa ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0153 8001 ar kopējo platību 100,40 ha; 

3) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0154 izdalīta zemes vienības 
daļa ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0154 8001 ar kopējo platību 38,63 ha. 
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Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi ir 
uzsākusi nepieciešamās darbības nomas attiecību sakārtošanai par valsts zemes nomu 
nekustamā īpašuma „Valsts mežs Dundaga - centrālais” daļā. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 
8850 021 0098, 8850 021 0153 un 8850 021 0154 attēlotas kā derīgo izrakteņu 
atradnes. 

Atbilstoši „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. pantam zemes vienībai 
nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes 
platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai 
nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes 
vienība. Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto lietošanas mērķi var arī mainīt. 

Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 17.7. punkts paredz, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš 
noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV 
nodaļā minētajām prasībām. 

Šo noteikumu IV nodaļā 23.3. punktā ir noteikts, ka neapbūvētai zemes vienībai 
(zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas 
likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi 
nosaka vai maina atbilstoši zemes likumīgajai izmantošanai (tai skaitā likumīgi 
noteiktajam lietošanas mērķim) vai pašreizējai izmantošanai, ja izmantošana (tai skaitā 
lietošanas mērķis) valsts vai pašvaldību institūciju lēmumā nav norādīta. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
 

1. Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0098 8001 mainīt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201) uz „derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas” (NĪLM kods 0401) ar kopējo platību 116,12 ha. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0098 noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201) ar kopējo platību 62,21 ha. 

3. Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0153 8001 mainīt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201) uz „derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas” (NĪLM kods 0401) ar kopējo platību 100,40 ha. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0153 noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201) ar kopējo platību 145,11 ha. 

5. Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0154 8001 mainīt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201) uz „derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas” (NĪLM kods 0401) ar kopējo platību 38,63 ha. 
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6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0154 noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201) ar kopējo platību 23,82 ha. 

7. Apstiprināt grafisko pielikumu saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu. 
 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 

 
 
Lēmums nosūtāms  

1. Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienībai LVM Nekustamie 
īpašumi. 

2. Attīstības un plānošanas nodaļai 
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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. 84. 

22.03.2012. 
16.§ 

Par zemju nomu 

PAMATOJUMS 

1. E. Blumberga, I.Podkalna, M.Liniņas, L.Krišbergas, I.Osīša, M. Šulca un R.Baļķītes 
iesniegums.  
2.  „Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 10.panta (3) un (4)daļas. 
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7.  „Par Dundagas 
novada teritorijas plānojumiem” 4.2.1. punkts. 
 
MĒRĶIS 
Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas 
veidam un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst 
lauksaimniecības zemes kvalitātes pasliktināšanos. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Saņemts Ē. Blumberga, M.Liniņas, I.Podkalna, L.Krišbergas, I.Osīša, M. Šulcas un 
R.Baļķītes iesniegumi ar lūgumu iznomāt mazdārziņu vajadzībām zemes vienības ar 
kadastra Nr.8850 025 0062 lauksaimniecības zemi, kas ir pašvaldības īpašums, 
mazdārziņa vajadzībām uz pieciem gadiem ar iespēju to pagarināt.  
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7. „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” nododamā platība atrodas Dundagas pagasta 
plānotās (atļautās) izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” LT. Nolūki, 
kādos atļauts izmantot zemi, kas paredzēta lauksaimniecības teritorijai (LT) ir: 
lauksaimnieciskā izmantošana, dārzeņkopība, augļkopība.  
Iznomājamo platību lielums ir sekojošs:  Ē. Blumbergs 0,3 ha, I.Podkalns 0,18 ha, 
M.Liniņa 0,14 ha, L.Krišberga 0,13 ha , I.Osītis 0,12 ha, M. Šulca 0,13 ha un R.Baļķīte 
0,1ha. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Iznomāt bez apbūves tiesībām Dundagas novada pašvaldības īpašumā esošā īpašuma 
“Laukdārzi” ar kadastra Nr.8850 025 0062 daļu sekojošām personām:  Ē. Blumbergs 0,3 
ha, I.Podkalns 0,18 ha, M.Liniņa 0,14 ha, L.Krišberga 0,13 ha , I.Osītis 0,12 ha, M. Šulca 
0,13 ha un R.Baļķīte 0,1ha.  uz 5 gadiem ar iespēju termiņu pagarināt pēc līguma 
darbības termiņa izbeigšanās. 



42 
 

2. Zemes nomas līgumā noteikt nomnieka pienākumus atbilstoši Lauksaimniecības un 
lauku attīstības likuma 10.panta (3)daļas prasībām. 
 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 
 

Lēmums izsniedzams Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas 
nodaļai. 
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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. 85. 

22.03.2012. 
17.§ 

Par pašvaldības zemes maiņu 
Par īpašumu maiņu ūdenssaimniecības projekta nodrošināšanai 

PAMATOJUMS 

Ūdenssaimniecības projekta īstenošana. 
 
MĒRĶIS 
Iegūt pašvaldības īpašumā zemes gabalu uz kura atrodas tai piederošas būves. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Pašvaldībai piederošā notekūdeņu pārsūknēšanas stacija, ar to saistītās būves un 
kanalizācijas trases Dakterlejā atrodas uz Andrim Reinholdam piederoša zemes gabala 
“Ozollejas”. Lai realizētu ūdenssaimniecības projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Dundagā” nepieciešams saskaņot rekonstruējamās  un jaunizbūvējamās ūdens 
un kanalizācijas trases, kuras šķērso iepriekšminēto zemes gabalu. A.Reinholds  
nesaskaņo šī projekta izbūvi, līdz pašvaldība ar viņu neparaksta ar viņu nodomu 
protokolu par zemes gabala daļas, aptuveni 0,45 ha platībā, atpirkšanu 3 Ls/m² vai 
apmaiņu pret citu zemes gabalu. Vienīgais A.Reinholdu interesējošais zemes gabals 
maiņai ir īpašums “Buļkalns”, kadastra Nr.8850 020 0288, platība 1,1 ha, kurš varētu 
savienot viņas piederošus zemes gabalus “Ozollejas” un Talsu iela10, “Vecais 
ūdenstornis”.  Pašvaldība saskaņā ar likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma” 3.pantu var mainīt mantu pret mantu.  38.pants. Nosaka:(1) Publiskas personas 
nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams 
publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai. 
(2) Publiskas personas maināmo nekustamo īpašumu un līdzvērtīgu citas personas 
nekustamo īpašumu novērtē šajā likumā noteiktajā kārtībā un nosaka tā nosacīto cenu 
(8.pants).  
(3) Maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 
procentus, un šo starpību sedz naudā.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Uzdot NĪ un PI nodaļai organizēt pašvaldībai piederoša zemes gabala “Buļkalns” maiņu 
pret Andrim Reinholdam piederošā zemes  gabala “Ozollejas“ daļu, aptuveni 0,45 ha 
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platībā un slēgt nodomu protokolu par darījuma veikšanu, kurā arī vienojas par 
darījuma veikšanas izdevumu segšanu.  
 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 

 
 
Lēmums izsniedzams Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas 
nodaļai. 
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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. 86. 

22.03.2012. 
18.§ 

Par īpašumu „Jūras Pērles” 

PAMATOJUMS 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmā daļa 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Pieņemt īpašumā bez atlīdzības valsts īpašumu „Jūras Pērles”, Kolka, Kolkas 
pagasta, Dundagas novads (kadastra Nr.8862-007-0187 un uz tā atrodošās 
būves; 

2. Īpašumu izmantot pašvaldības autonomo funkciju veikšanas nodrošināšanai. 
 

 
 
 

 
 
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.3.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 87. 

22.03.2012. 
19.§ 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

PAMATOJUMS 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Anulēt ziņas par R. B. deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas novads, Kolkas pagasts, 
Kolka, „Dadzēni”.  
 

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 
R. L. un R.B. 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 
 

Lēmums izsniedzams sekretārei-lietvedei D.Kurpniecei. 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 

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. 88. 

22.03.2012. 
20.§ 

Par telpu nomu „Zītaros” 

PAMATOJUMS 

Ilzes Reinfeldes  iesniegums Nr.16-1-8/1 no 7.02.2012. 
 
MĒRĶIS 
Lemt par  pašvaldības īpašuma nomu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.515, no 8.06.2010 
“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 
 
IZVĒRTĒJUMS 
Saņemts Ilzes Reinfeldes iesniegums ar lūgumu iznomāt Kolkā “Zītaros” apģērbu veikala 
izveidošanai. Ilze ir pašnodarbināta persona. Nomai prasītā telpa ir 12,6 m². Saskaņā ar 
Kolkas pagasta padomes noteikto maksas pakalpojumu cenrādi no 16.12.2009 šis telpas  
nomas  maksa ir 0,80 Ls/ m². MK noteikumi Nr.515 nosaka, ka Lēmumu par nomas 
objekta nodošanu iznomāšanai pieņem pašvaldības dome. Saskaņā ar struktūrvienības 
reglamentu, NĪ un PI nodaļa var organizēt pašvaldības īpašumu izsoles.  Nomnieku 
noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.  
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
NOLEMJ: 
Organizēt telpas “Zītaros” nomas rakstisku izsoli. Izsoles organizēšanu uzdot nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļai.  Nomas maksas sākumcenu 
noteikt vienādu ar Kolkas pagasta padomes noteikto maksu 0,80  Ls/ m². 
 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 

 
 
Lēmums izsniedzams Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas 
nodaļai. 
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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. 89. 

22.03.2012. 
 
21.§ 

Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu J.B. 

PAMATOJUMS 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 9.panta pirmā daļa. 
Dundagas novada domes lēmums nr. 120, 3.punkts (protokols nr.7; 1 §; 09.05.2011.) 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Ievietot  J. B.  ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā – pansionātā „Lauciene”, Talsu 
novadā. (persona ārkārtas situācijā ir ievietota pansionātā „Lauciene” ar 2.martu 
2012.gadu.), līdz operācijas veikšanai. 
Jautājuma tālāku virzību par aprūpes nepieciešamību skatīt SIK komitejas sēdē maijā. 

 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 
Lēmums izsniedzams Dundagas novada Sociālajam dienestam. 
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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. 90. 

22.03.2012. 
22.§ 

Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu V.S. 

PAMATOJUMS 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punkts, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 8.panta ceturtā un piektā daļa, 9.panta pirmā 
daļa.  

2. MK noteikumu 275 (27.05.2003.) 6.punkts  
 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu V. S. aprūpes namā „Stacija” no 02.02.2012. – 
30.04.2012. Pakalpojumu izmaksas Ls 109,85 mēnesī segt no budžeta līdzekļiem, kas 
paredzēti sociālajiem pabalstiem ārkārtas situācijās.    
 
 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 

Lēmums izsniedzams Dundagas novada Sociālajam dienestam. 
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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. 91. 

22.03.2012. 
23.§ 

Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu A.T. 

PAMATOJUMS 

1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punkts, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 4.panta otrā daļa, 8.panta ceturtā un piektā daļa, 9.panta pirmā 
daļa.  

2. MK noteikumu 275 (27.05.2003.) 6.punkts  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Atbalstīt pakalpojuma maksas starpības Ls 93,86 mēnesī segšanu par A.T. 
uzturēšanos Dundagas aprūpes namā „Stacija”  no budžeta līdzekļiem, kas 
paredzēti dotācijām sabiedriskām organizācijām; 

2. Uz SIK komitejas sēdi aprīlī sagatavot saistošo noteikumu grozījumu projektu par 
pašvaldības iespējamo līdzfinansējumu personu aprūpē pašvaldības teritorijā 
atrodošajās sociālās aprūpes iestādēs, ja aprūpējamā bērni sasnieguši pensijas 
vecumu vai nav sasniedzami.   Atbildīgi – Sociālā dienesta vadītājs un 
juriskonsults. 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
Lēmums izsniedzams 1) Dundagas novada Sociālajam dienestam 

2) Dundagas aprūpes nama „Stacija” vadītājai 
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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. 93. 

22.03.2012. 
24.§ 

Par Sociālā dienesta darbības izvērtējumu 

PAMATOJUMS 

Dundagas novada Domes 2012.gada 23.februāra lēmums Nr.57 (prot.Nr.2., 18.§) 
 
IZVĒRTĒJUMS 
 Izpilddirektors Mareks Griciks informē, ka pamatojoties uz domes sēdes lēmumu 
Nr 57, no 23.02.2012, tika izveidota iekšējā audita komisija, kuru pārstāv Mareks 
Griciks, Zinta Eizenberga un Benita Ose.  
Sagatavots ziņojums (pielikumā), kurā konstatēti vairāki pārkāpumi Sociālā dienesta 
darbā, kā piemēram, 

1) Pārkāpumi pārtikas talonu izsniegšanā un atprečošanā; 
2) Nav izstrādāta sociālo pabalstu izsniegšanas kārtība, lai nepieļautu atšķirīgu 

attieksmi pret klientiem; 
3) Nav noslēgts līgums ar veikalu par pārtikas talonu atprečošanu 
4) Ir aizdomas par pabalsta saņēmēja paraksta viltošanu  
5) Saņemti iedzīvotāju iesnigumi par Sociālā dienesta darbinieku noraidošu un 

nelaipnu attieksmi 
 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Noteikt: 

1. Soc. dienesta vadītājai organizēt un kontrolēt līguma noslēgšanas procesu ar 
tirdzniecības vietām (veikalu/iem), nosakot izpildes termiņu 01.04.2012.; 

2. Soc. dienestam izstrādāt pārtikas talonu piešķiršanas, izsniegšanas un 
kontrolēšanas kārtību. Noteikt kārtību, kas nepieļauj vai pieļauj izņēmuma 
gadījumos sociālajam darbiniekam atprečot trešām personām paredzētos 
pārtikas talonus. Izpildes termiņš – 12.04.2012. 

 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja       G.Abaja 
 
 
Lēmums izsniedzams  Dundagas novada Sociālajam dienestam 
 


