LATVIJAS REPUBLIKA

DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.7.

2012.gada 28.jūnijā
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 7 deputāti: Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Asja Felta, Benita Ose, Irina
Jānberga, Ēriks Bērzkalns, Linda Pavlovska
Nepiedalās: - Tija Liepa, Guntis Pirvits, Aigars Zadiņš - darba dēļ, Una Sila – atrodas
ārpus Latvijas, Aldons Zumbergs- veselības dēļ, Regīna Rūmniece-ģimenes apstākļu dēļ
Administrācijas darbinieki: Aigars Šturms, Andris Kojro, Guntis Kārklevalks, Māra Daiga
Liniņa, Dairis Runcis
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Darba kārtībā:
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Izpilddirektora/domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
Par grozījumiem saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību
Par izdevumu segšanu Ragmežu ceļa labošanai
Par izdevumiem telpu remontam PII „Kurzemīte”
Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un papildus pasākumu finansēšanu 2012.gada budžetā
Par gada publisko pārskatu
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Ezerkalni”
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Rozīši”
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Jaunkristi”
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Kraujas”
Par nekustamā īpašuma „Pipari” sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Mazpreči” sadalīšanu
Par nekustamā īpašuma „Vīnlāses” sadalīšanu
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Valdnieki”
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Silvijas”
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Ratnieki”
Par nosaukumu NĪ „Bultas”
Par nosaukuma piešķiršanu NĪ „Knaķi”
Par Vīdales grants karjeru
Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādes grafika precizēšanu
Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu
Par pils aģentūru
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības laikraksta “Dundadznieks” nolikumā
Par dzīvokļu jautājumiem

25.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā:
Par nosaukuma Meža iela 6 piešķiršanu
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.

1.§
Izpilddirektora/domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
Galvenā grāmatvede Māra Daiga Liniņa informē par esošo finanšu situāciju budžetā.
Domes priekšsēdētāja G.Abaja informē par veiktajiem iepirkumiem, par brīvdabas estrādes
tehniskā projekta izstrādi, par Dundagas pils 2.stāva gaiteņa remontu, par Kolkas peldvietas
labiekārtošanu, VSPC lifta izbūves procesa virzību (būs nepieciešams papildus finansējums),
par Skolas un Saules ielas apgaismojuma uzlabošanu, par izvērtētajiem EZF projektiem, par
Kolkas ūdenssaimniecības projekta virzību (šobrīd projekts ir jāatsaka un jāpārstrādā TEP),
par izsludināto konkursu uz galvenā grāmatveža amata vietu, tiek gatavota dokumentācija
konkursa izsludināšanai uz Mazirbes speciālās internātpamatskolas direktora amata vietu, par
piedāvājumu 2013.gadā uzņemt 3x3 nometnes dalībniekus, nodrošinot ar naktsmītnēm un
nodarbību telpām, par atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu un pārraudzību (atbild
izpilddirektors) u.c.

2.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību
G.Abaja
Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.11 “Par sabiedrisko kārtību”
Pamats
1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 11.jūnija vēstule
2) Likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.punkts, 43.panta pirmās daļas
4.punkts; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pants, 26.panta trešā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.169 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos par sabiedrisko
kārtību”. Lēmums pievienots protokolam.

3. §
Par izdevumu segšanu Ragmežu ceļa labošanai
G.Abaja, A.Felta

Pamats
24.05.2012. Dundagas novada domes lēmums nr. 142 (protokola Nr. 5.; 16§) par plānotā
pašvaldības koplietošanas ceļa (Piekrasti-Ragmeži-P-124), līdz ceļa atzarojumam uz
māju „Ragmeži”, pārņemšanai pašvaldības īpašumā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, I.Jānberga,
Ē.Bērzkalns), pret -2 (B.Ose, L.Pavlovska), atturas – 1 (A.Felta- neapmierina formulējums
izvērtējumā)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.170 „Par Par izdevumu segšanu Ragmežu ceļa labošanai”. Lēmums
pievienots protokolam.

4. §
Par izdevumiem telpu remontam PII „Kurzemīte”
G.Abaja, A.Felta

Pamats
06.06.2012. iesniegums no PII „Kurzemīte” vadītājas pienākumu izpildītājas R.Baļķītes.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.171 „Par izdevumiem telpu remontam PII „Kurzemīte”. Lēmums
pievienots protokolam.

5. §
Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un papildus pasākumu
finansēšanu 2012.gada budžetā
G.Abaja, L.Pavlovska, A.Felta, S.Šnokvalde, B.Ose, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga
Ziņotājs G.Abaja. Jautājuma vadīšana tiek nodota domes priekšsēdētājas vietniecei
L.Pavlovskai.
Pamats
1. Likums par budžetu un finanšu vadību.
2. Budžeta līdzekļu ietaupījums 1. pusgadā.
Mērķis
Noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami pašvaldībai tās funkciju izpildei,
nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši
ieņēmumi.
Izvērtējums
Apkopojot 2012. gada budžeta pirmā pusgada ieņēmumu un izdevumu izpildi, ir
redzams, ka iepirkumu procedūru un noslēgto līgumu rezultātā, veidojas līdzekļu
ietaupījums attiecībā pret budžeta plānu.
Tabulas veidā ir apkopoti dati no kādiem budžeta pasākumiem, kādās iestādēs un
struktūrvienībās un, cik lieli veidojas ietaupījumi.

Iestāde vai
struktūrvienība

Nekustamā īpašuma un
projektu ievieš. nod.
Saimnieciskais dienests

Kur ietaupīts
Tehniskā projekta izstrādei
virsūdeņu novadīšanai
Siltumtrases izbūve no pils
uz pagastmāju un apkures
ievilkšana, izstrādāts
projekts, bet nav noticis
iepirkums
Uzvaras ielas apgaismojums
Saules, Īsās, Skolas ielas
apgaismojums
Iepirkuma rezultātā no
gaiteņa remonta
Mazās skolas zāles remonts

Kultūras pils
Dundagas vidusskola
Kopā
Priekšlikumi, kur novirzīt ietaupītos līdzekļus:
Pasākums
Papildus līdzekļi PII ”Kurzemīte” jumta tehniskā projekta
izstrādei
Līdzfinansējums valsts mērķdotācijai tiltiņa uz Dakterlejas
avotu sakārtošanai
Tirgus nojumēm ar trīs nodalījumiem /no piedāvātajiem
noteikt kā pēdējo finansiāli atbalstāmo darbu/
Lietus ūdeņu novadīšana no Pāces, Brīvības, Upes, Puķu
ielu grāvju un ielu nodalījumu joslām, kas atrodas
pašvaldības īpašumā. Sūkņa iegāde ar jaudu 1 m3 7.
minūtēs.
Pils apkārtnes apstādījumu tehniskā projekta izstrāde pēc
papildus darbu izpildes atlikuma
Mazās skolas vienas klases remonts
Lielais skolai notekcauruļu nomaiņa (pacēlājs ~Ls 300),
trešā stāvā latviešu valodas kabineta gala sienas
siltināšana un grīdas nomaiņa Ls 900,00, Ls 1069 rezervei
skolu remontiem neparedzētiem gadījumiem
Kopā

Summa
2106,00

803.42
2186,00
1057,00
1016,00
4510,00
11 678,42
Summa
1000,00
2000,00
2100,00
1500,00

Līdz 1016,00
3000,00
2269,00

12885,00

Tā kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis faktiski budžetā pildās virs plāna, bet nav
iespējams mainīt plānotās iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes, tad nepieciešams
izdevumu daļu palielināt uz plānotā līdzekļu atlikuma rēķina. Faktiskais budžeta līdzekļu
atlikums Dundagas novada centrālai administrācijai uz 01.06.2012. ir Ls 254 930,00, bet
plānotais Ls 84 187,00.
Tiek ierosināts 1) pagaidām atlikt tirgus nojumju izbūvi un izslēgt no finansējamo darbu
saraksta; 2) Siltumtrases izbūvei no pils uz pagastmāju un apkures ievilkšanai paredzēto
finansējumu neuzskaitīt kā atlikumu (Ls 803.42), jo nepieciešami papildus arheologa
darba apmaksa
Budžeta izdevumu daļā nepieciešams iekļaut sekojoši pasākumi un izmaksas:
Pasākums
Summa
GPS sekošanas sistēmas uzstādīšana 9 pašvaldības
3562,40
automašīnām un 1 traktoram par Ls 2684, sistēmas

abonēšana 6 mēnešiem Ls 878,40
Otra pašvaldības policista pieņemšana darbā Ls 600×5.
mēn. +24,09%
Algas grāmatveža štata vietas izveidošana uz laiku līdz
31.12.2012., 0,5 slodze Ls 300×5. mēn. +24,09%
24 bērnu gultiņu iegāde PII „Kurzemīte”
Kopā

3722,70
1861,00
1260,00
10406,45

Diskusijas izvēršas par līdzekļu piešķiršanas lietderību no plānotā budžeta atlikuma par
GPS sistēmas uzstādīšanu, izvirzot jautājumus
A.Felta- kurš darbinieks veiks kontroli?
G.Abaja- pēc pašreizējiem amata pienākumiem tas ir izpilddirektora pienākumos
Ē.Bērzkalns aicina pārdomāt, vai būs lietderīgi uzstādīt GPS sistēmu visos nosauktajos
transporta līdzekļos, īsti nezinot, kā tā darbosies praksē.
L.Pavlovska ierosina ierīkot GPS sistēmas testa režīmā divos auto transportos,
piemēram, saimnieciskajam dienestam un pašvaldības policijai un ietaupītos līdzekļus
izlietot tirgus nojumju izbūvei.
A.Kojro ierosina dalīt testu veikšanu kā Dundagas novada Domē, tā Kolkas pagasta
pārvaldē
Ierosinājums tiek atbalstīts, rosinot plānot līdzekļus GPS sistēmas uzstādīšanai 3
automašīnām, t.sk. Kolkas pagasta pārvaldes automašīnai DACIA
Pēc veiktās cenu aptaujas PII „Kurzemīte” gultiņu iegādei, secināts, ka nepieciešams
palielināt summu uz Ls 1400,00, t.sk. matraču iegādei.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.172 „Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un papildus pasākumu
finansēšanu 2012.gada budžetā”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par gada publisko pārskatu
G.Abaja, A.Felta, B.Ose, L.Pavlovska, S.Šnikvalde
Pamats
Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešā daļa; likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.173 „Par gada publisko pārskatu”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Ezerkalni”
Ziņo D.Runcis; G.Abaja
Pamats
1. Daces Vītolas iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 31.05.2012. ar
Nr. DD-3-26.1/12/248-V).
2. Dundagas pagasta padomes 17.02.2004. sēdes lēmums Nr.27 (protokols Nr.2, 10.§).

3.
4.
5.
6.

Dundagas novada Domes 25.08.2010. sēdes lēmums Nr.342 (protokols Nr.13, 17.§).
Zemes ierīcības likums.
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 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.174 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Ezerkalni””. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Rozīši”
G.Abaja
Pamats
1. Induļa Reinvalda iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 07.06.2012. ar
Nr. DD-3-26-1/12/262-R.
2. Dundagas novada Domes 26.01.2012. sēdes lēmums Nr.7 (protokols Nr.1, 8.§).
3. Zemes ierīcības likums.
4. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
5. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.175 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Rozīši””. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Jaunkristi”
G.Abaja

Pamats
1. SIA „MTP Kurzeme” 11.06.2012. iesniegums Nr.163/06-12.
2. Dundagas novada Domes 24.08.2011. sēdes lēmums Nr.234 21.§ „Par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu”.
3. Zemes ierīcības likums.
4. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
5. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav

Pieņemt lēmumu Nr.176 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Jaunkristi””. Lēmums pievienots protokolam.

10. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Kraujas”
G.Abaja
Pamats
1) SIA „METRUM” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 18.06.2012. ar
Nr. DD-3-31.2/12/1452).
2) Dundagas novada Domes 22.03.2012. sēdes lēmums Nr.79 (protokols Nr.3, 11.§).
3) Zemes ierīcības likums.
4) 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” .
5) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
Pieņemt lēmumu Nr.177 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Kraujas””. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par nekustamā īpašuma „Pipari” sadalīšanu
G.Abaja, Ē.Bērzkalns, A.Felta

Pamats
1) Raimonda Šnikvalda iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 06.06.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/261-Š).
2) Zemes ierīcības likums.
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
5) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.178 „Par nekustamā īpašuma „Pipari” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

12.§
Par nekustamā īpašuma „Mazpreči” sadalīšanu
G.Abaja

Pamats
1. SIA „Apsīte” (reģ. Nr.41203022891) iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
06.06.2012. ar Nr.DD-3-26.1/12/260-A).
2. Zemes ierīcības likums.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.

3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.179 „Par nekustamā īpašuma „Mazpreči” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

13.§
Par nekustamā īpašuma „Vīnlāses” sadalīšanu
G.Abaja
Pamats
1. SIA „Vīdales vējš” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 04.06.2012. ar
Nr.DD-3-26.2/12/258-G).
2. Zemes ierīcības likums.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.180 „Par nekustamā īpašuma „Vīnlāses” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

14.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Valdnieki”
G.Abaja

Pamats
1. Agritas Bokumas iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 11.06.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/268-B).
2. Zemes ierīcības likums.
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”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.181 „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Valdnieki””. Lēmums
pievienots protokolam.

15.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Silvijas”
G.Abaja

Pamats
1. Jāņa Ozola iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 07.06.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/265-O).
2. Zemes ierīcības likums.
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”.
5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.182 „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Silvijas””. Lēmums
pievienots protokolam.

16.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Ratnieki”
G.Abaja
Pamats
1. Baibas Beikes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 01.06.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/255-B).
2. Zemes ierīcības likums.
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”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta
apbūves noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.183 „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Ratnieki””. Lēmums
pievienots protokolam.

17.§
Par nosaukumu NĪ „Bultas”
G.Abaja

Pamats
1. Vitālija Galaiska, kurš uz pilnvarojuma pamata rīkojas Ginta Horsta vārdā, iesniegums
(reģistrēts Dundagas novada Domē 28.05.2012. ar Nr.DD-3-26.1/12/226-G).
2. Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 12.12.2011. lēmums (atzinums)
Nr.8379 „Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai
paredzēto zemi”.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants..

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.184. „Par nosaukumu NĪ „Bultas””. Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par nosaukuma piešķiršanu NĪ „Knaķi”
G.Abaja

Pamats
1) Vitālija Galaiska, kurš uz pilnvarojuma pamata rīkojas Andra Ezeriņa vārdā,
iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 22.06.2012. ar Nr.DD-326.1/12/288-G).
2) Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 21.12.2010. lēmums (atzinums)
Nr.7745 „Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai
paredzēto zemi”.
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants..
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.185. „Par nosaukumu NĪ „Knaķi””. Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par Vīdales grants karjeru
Ziņo G.Kārklevalks; G.Abaja, A.Felta, Ē.Bērzkalns
Pamats
1) SIA “Drabe” iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/ no 28.05.2012.
2) Likums Par zemes dzīlēm.
3) MK noteikumi Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.186. „Par Vīdales grants karjeru”. Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādes grafika precizēšanu
Ziņo D.Runcis; G.Abaja, A.Felta, L.Pavlovska, B.Ose, Ē.Bērzkalns, S.Šnikvalde

Pamats
1. Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas
novada Attīstības programmas izstrādi”.

2. Dundagas novada domes 27.10.2011. sēdes lēmums Nr.294 6.§ „Par Dundagas
novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika precizēšanu”.
3. Likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (13.10.2011.).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – 1 (B.Ose- uzskata, ka
atbildīgajam darbiniekam šajā laikā nevarētu būt blakusdarbs, līdz ar to nebūtu jāslēdz
papildus pakalpojuma līgums)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.187. „Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādes
grafika precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu
Ziņo D.Runcis; G.Abaja
Pamats
1. Likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums” (08.05.2008.).
2. Likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (13.10.2011.).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.188. „Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādes uzsākšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par pils aģentūras izveidošanu
G.Abaja

Mērķis
Izvērtēt aģentūras izveidošanas nepieciešamību

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.189. „Par pils aģentūras izveidošanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

23.§
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības
laikraksta “Dundadznieks” nolikumā
Pamats:

G.Abaja

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.pants, 41.panta pirmās
daļas 2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septītā daļa
Mērķis:
Informēt sabiedrību par pašvaldības darbu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I.
Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret –nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.190. „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības
laikraksta “Dundadznieks” nolikumā”. Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par dzīvokļu jautājumiem
G.Abaja, A.Felta

Pamatojums
1) Jāņa Voldemāra iesniegums Nr.V-524 no 28.11.2011, Sociālā dienesta
apsekošanas akts un izziņa par sniegto sociālo palīdzību un Domes lēmums par
uzņemšanu dzīvojamās platības piešķiršanas rindā.
2) Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.11 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.191. „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par nosaukuma Meža iela 6 piešķiršanu
G.Abaja
Pamats
1) Līvas Grīnvaldes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 04.06.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/259-G).
2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33. panta 4. punkts, 51. pants un
53. panta 1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G. Abaja, S. Šnikvalde, A. Felta, B. Ose,
I. Jānberga, Ē. Bērzkalns, L. Pavlovska), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:

Pieņemt lēmumu Nr.192. „Par nosaukuma piešķiršanu ”. Lēmums pievienots protokolam.

Sēde slēgta 16.45.
Protokols parakstīts 03.07.2012.

Sēdes vadītāja

G.Abaja

Protokolēja

S.Kokoreviča

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 169.

28.06.2012.

2.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību
Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.11 “Par sabiedrisko kārtību”
Pamats
1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 11.jūnija vēstule
2. Likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16.punkts, 43.panta pirmās daļas
4.punkts; Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pants, 26.panta trešā daļa
Mērķis
Veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt pārkāpēju un citas
personas izdarīt jaunus pārkāpumus.
Izvērtējums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2012.gada 11.jūnija vēstulē norāda,
ka Dundagas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 “Par
sabiedrisko kārtību” 59.punktā ietvertais jautājuma regulējums jau izriet no likuma “Par
pašvaldībām” Pārejas noteikumu 26.1punkta.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2012.gada
26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 “Par sabiedrisko kārtību”” projektu (pievienots
pielikumā).
Lēmums nosūtāms:
1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
2) Pēc VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas – laikrakstam “Dundadznieks”
publicēšanai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
Kancelejai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 170.

28.06.2012.

3.§
Par izdevumu segšanu Ragmežu ceļa labošanai
Pamats
24.05.2012. Dundagas novada domes lēmums nr. 142 (protokola Nr. 5.; 16§) par plānotā
pašvaldības koplietošanas ceļa (Piekrasti-Ragmeži-P-124), līdz ceļa atzarojumam uz
māju „Ragmeži”, pārņemšanai pašvaldības īpašumā.
Mērķis
Sociālās palīdzības sniegšana „Ragmežu” mājas iedzīvotājai.
Izvērtējums
Par „Ragmežu” ceļu Kolkas pagastā tika saņemta sūdzība no mājas iedzīvotājās par to, ka
ceļš līdz Kolkas centram ir neizbraucams, bet viņai ir bērns ar īpašām vajadzībām. Slapjā
laikā uz ceļa ir lielas peļķes un dubļi. Sūdzības rakstītas arī uz citām valsts institūcijām.
Saimnieciskā dienesta vadītājs noorganizēja grants uzvešanu uz Piekrasti-Ragmeži-P124 ceļa posmu līdz „Ragmežu” mājas iebrauktuvei. Tas izmaksās Ls 512,40.
Dundagas novada Sociālam dienestam apsekojot minēto dzīvesvietu „Ragmeži” tika
konstatēts, ka minētais ceļš nav izbraucams ar vieglo automašīnu, jo uz ceļa ir lielas
ūdens peļķes, ceļš ir izskalots, kā rezultātā ir apgrūtināta bērna ar īpašām vajadzībām
nokļūšana izglītības iestādē, pie ģimenes ārsta un citās iestādēs. Cita pievadceļa uz
Kolkas centru nav. Iepriekš minētie ceļa bojājumi tika novērsti uz ceļa uzvedot granti. Tā
novēršot ģimenes neizkļūšanu no dzīvesvietas.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atļaut izlietot Ls 512,40 apmērā „Ragmeža” ceļa remontam no Saimnieciskā
dienesta budžeta. Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
2) Pieņemt zināšanai, ka pasākums tiek veikts kā sociālā palīdzība Ilmas Dzērves
ģimenei;
3) Sagatavot grozījumus Dundagas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Dundagas novadā”. Termiņš SIK komitejas sēde
augustā.
Lēmums nosūtāms: Saimnieciskais dienests, finanšu speciāliste
Lēmums nododams izpildei: Izpilddirektoram Marekam Gricikam
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 171.

28.06.2012.

4.§
Par izdevumiem telpu remontam PII „Kurzemīte”
Pamats
06.06.2012. iesniegums no PII „Kurzemīte” vadītājas pienākumu izpildītājas R.Baļķītes.
Mērķis
PII „Kurzemīte” zāles un grupas „Pienenīte” telpu remonta pabeigšana.
Izvērtējums
Ar SIA „M&S Grīdas” atbalstu radusies iespēja realizēt mūzikas zāles grīdas seguma
atjaunošanu – parketa grīdas ieklāšanu 98,1 m² platībā, par summu 30Ls/ m² , kas
sastāda 2943Ls, kuru sedz SIA „M&S Grīdas”. Lai tiktu pie jaunās grīdas papildus
nepieciešami līdzekļi finiera saplāksnim (melnajai grīdai), kas sastāda summu 543Ls ( 1
plāksne 125 x250 Ls 19.95)
Ar „Pienenītes” grupas skolotāju iniciatīvu un vecāku atbalstu ir uzsākta grupas
guļamtelpas grīdas seguma maiņa. Grīdas segums tika iegādāts no budžetā paredzētās
naudas, bet telpu krāsošanas darbiem nepieciešamie materiāli ir saziedoti. Grīdas
seguma ieklāšana, sienu špaktelēšana un krāsošana tiks veikta ar skolotāju un vecāku
gādību (darbu aptuvenās izmaksas sastāda 554 Ls). R. Baļķīte lūdz rast iespēju segt
izdevumus, kas saistīti ar telpas griestu notīrīšanu, gruntēšanu, špaktelēšanu un
krāsošanu ( 3.50Ls/ m² . telpas kvadratūra ir 58.2 m²) nepieciešamā summa 373,00 Ls (
t. sk. nodokļi). Kopējais nepieciešamais finansējums ir Ls 916,00. PII „Kurzemīte”
budžetā ir ietaupījušies Ls 916,00 no ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai
ieplānotiem līdzekļiem. Papildus līdzekļi nav nepieciešami.
Dundagas novada Dome nolemj:
NOLEMJ:
Atļaut pabeigt zāles un grupas „Pienenīte” telpu remontu, izdevumu segšanai novirzot
no ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanas ietaupītos budžeta līdzekļus Ls 916,00.
Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem un precizēt līdzekļus pa kodiem.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 172.

28.06.2012.

5.§
Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un papildus pasākumu
finansēšanu 2012.gada budžetā
Pamats
1. Likums par budžetu un finanšu vadību.
2. Budžeta līdzekļu ietaupījums 1. pusgadā.
Mērķis
Noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami pašvaldībai tās funkciju izpildei,
nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši
ieņēmumi.
Izvērtējums
Apkopojot 2012. gada budžeta pirmā pusgada ieņēmumu un izdevumu izpildi, ir
redzams, ka iepirkumu procedūru un noslēgto līgumu rezultātā, veidojas līdzekļu
ietaupījums attiecībā pret budžeta plānu.
Tabulas veidā ir apkopoti dati no kādiem budžeta pasākumiem, kādās iestādēs un
struktūrvienībās un, cik lieli veidojas ietaupījumi.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Veikt budžeta grozījumus un precizēt pa kodiem sekojošus pasākumus Ls
10875,00 apmērā:
Pasākums
Summa
Papildus līdzekļi PII”Kurzemīte” jumta tehniskā projekta
1000,00
izstrādei
Līdzfinansējums valsts mērķdotācijai Dakterlejas avota
2000,00
sakārtošanai
Lietus ūdeņu novadīšana no Pāces, Brīvības, Upes, Puķu
1500,00
ielu grāvju un ielu nodalījumu joslām, kas atrodas
pašvaldības īpašumā. Sūkņa iegāde ar jaudu 1 m3 7.
minūtēs.
Pils apkārtnes apstādījumu tehniskā projekta izstrāde
Līdz 1016,00
Mazās skolas vienas klases remonts
3000,00
Lielais skolai notekcauruļu nomaiņa (pacēlājs ~Ls 300),
2269,00

trešā stāvā latviešu valodas kabineta gala sienas
siltināšana un grīdas nomaiņa Ls 900,00, Ls 1069 rezervei
skolu remontiem neparedzētiem gadījumiem
Kopā

10875.00

2) Piešķirt līdzekļus no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma sekojošiem pasākumiem
GPS sekošanas sistēmas uzstādīšana testa režīmā 3
1188,00
pašvaldības automašīnām (Saimnieciskā dienesta vadītāja,
Pašvaldības policijas un Kolkas pagasta pārvaldes (DACIA)
automašīnām)
Otra pašvaldības policista pieņemšana darbā Ls 600×5.
3722,70
mēn. +24,09%
Algas grāmatveža štata vietas izveidošana uz laiku līdz
1861,00
31.12.2012., 0,5 slodze Ls 300×5. mēn. +24,09%
24 bērnu gultiņu iegāde PII „Kurzemīte”
1400,00
Kopā
8171,70
Lēmums nosūtāms: Saimnieciskā dienesta vadītājs, finanšu speciāliste, galvenā
grāmatvede
Lēmums nododams izpildei: izpilddirektoram

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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6.§
Par gada publisko pārskatu
Pamats
Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešā daļa; likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punkts
Mērķis
Informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par
piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā
Izvērtējums
Ir apkopota informācija par pašvaldību un tās iestāžu darbību publiskajā gada pārskatā
par 2011 gadu. Informācija izsūtīta elektroniski deputātiem.
Gada publisko pārskatu mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē pašvaldības mājaslapā
internetā. Pašvaldības gada publiskos pārskatus iesniedz Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā. Pašvaldības gada
publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.
Tiek rosināts, gatavojot publisko pārskatu par 2012.gadu vairāk pārdomāt par
informācijas izvietojuma secību.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu
Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai
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7.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Ezerkalni”
Pamats
1. Daces Vītolas iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 31.05.2012. ar
Nr. DD-3-26.1/12/248-V).
2. Dundagas pagasta padomes 17.02.2004. sēdes lēmums Nr.27 (protokols Nr.2,
10.§).
3. Dundagas novada Domes 25.08.2010. sēdes lēmums Nr.342 (protokols Nr.13,
17.§).
4. Zemes ierīcības likums.
5. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” .
6. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
Mērķis
Sadalīt īpašuma „Ezerkalni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0006
divās zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas
iespējas izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (25.08.2010.
sēdes lēmums Nr.342) īpašuma „Ezerkalni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 023 0006 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās kadastra
vienībās. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un
aizsargjoslas. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0006 atrodas Pācē pie
vietējā autoceļa V 1307 Ventspils-Dundaga-Melnsils. Nobrauktuve no autoceļa uz jauno
zemes vienību Nr.2 jāsaglabā esošā. Savukārt pie īpašuma „Ezerkalni” paliekošai zemes
vienībai Nr.1 jaunu māju ceļu pievienojumu valsts autoceļam var veidot tikai atbilstoši
detālplānojumam.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Ezerkalni” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 023 0006 sadalīšanai divās zemes vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Ezerkalni” sadalāmai:
1.1. neapbūvētai 2,70 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Ezerkalni”
un nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
1.2. neapbūvētai 2,10 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 paturēt jau piešķirto nosaukumu
„Žaklīnas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.
Jaunu māju ceļu pievienojumu valsts autoceļam veidot atbilstoši MK noteikumu
Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts
autoceļiem” (07.07.2008.) prasībām.
Lēmums nosūtams
1. Dacei Vītolai, „Ezerkalni”, Pāce, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV3401
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
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8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Rozīši”
Pamats
1. Induļa Reinvalda iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 07.06.2012. ar
Nr. DD-3-26-1/12/262-R.
2. Dundagas novada Domes 26.01.2012. sēdes lēmums Nr.7 (protokols Nr.1, 8.§).
3. Zemes ierīcības likums.
4. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
5. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Mērķis
Sadalīt īpašumu „Rozīši” ar kadastra Nr. 8850 009 0044 divās zemes vienībās,
norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas izveidotajām zemes
vienībām.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (26.01.2012.
sēdes lēmums Nr.7) īpašuma „Rozīši” zemes vienības sadalīšanai ir izstrādāts zemes
ierīcības projekts. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti
apgrūtinājumi, aizsargjoslas. Zemes vienība ar kadastra Nr. 8850 023 0006 atrodas
Muņu teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā pie valsts vietējā autoceļa V 1307 VentspilsDundaga-Melnsils. Jaunās zemes vienības Nr.2 māju ceļa pievienojumu valsts autoceļam
var veidot tikai atbilstoši detālplānojumam.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai, vietējā pašvaldība apstiprina
zemes ierīcības projektu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Rozīši” zemes vienības ar kadastra
Nr. 8850 009 0044 sadalīšanai divās zemes vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Rozīši” sadalāmai:
1.1. apbūvētai 10,20 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu
„Rozīši” un nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM –
0101).
1.2. neapbūvētai 2,70 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu
„Olīši” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2. Jaunu māju ceļu pievienojumu valsts autoceļam veidot atbilstoši MK noteikumu
Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts
autoceļiem” (07.07.2008.) prasībām.
Lēmums nosūtāms:
Indulim Reinvaldam, „Rozīši”, Muņi, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV3401
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
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9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Jaunkristi”
Pamats
1. SIA „MTP Kurzeme” 11.06.2012. iesniegums Nr.163/06-12.
2.
Dundagas novada Domes 24.08.2011. sēdes lēmums Nr.234
21.§ „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu”.
3. Zemes ierīcības likums.
4. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
5. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
Mērķis
Sadalīt īpašumu „Jaunkristi” ar kadastra Nr. 8862 007 0132 divās zemes vienībās,
norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas izveidotajām zemes
vienībām.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 24.08.2011. sēdes lēmumu Nr.234 21.§ „Par
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu” īpašuma „Jaunkristi” zemes vienības sadalīšanai
ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna,
kurā norādīti apgrūtinājumi, aizsargjoslas. Zemes vienība ar kadastra Nr. 8862 007
0132 atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā pie valsts reģionālā autoceļa P 131 TukumsĶesterciems-Mērsrags-Kolka, bet ceļa pievienojums valsts autoceļam netiek paredzēts.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai, vietējā pašvaldība apstiprina
zemes ierīcības projektu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Jaunkristi” ar kadastra Nr. 8862 007
0132 sadalīšanai divās zemes vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Jaunkristi” sadalāmai:
2.1. neapbūvētai 0,6342 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu
„Kristalas” un noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).

2.2. neapbūvētai 0,3172 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu
„Mežkristi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA „MTP Kurzeme”, Bārtas iela 12-2, Liepāja, LV-3401.
2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja,
LV-3401
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
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10.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Kraujas”
Pamats
1) SIA „METRUM” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 18.06.2012. ar
Nr. DD-3-31.2/12/1452).
2) Dundagas novada Domes 22.03.2012. sēdes lēmums Nr.79 (protokols Nr.3, 11.§).
3) Zemes ierīcības likums.
4) 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” .
5) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Mērķis
Sadalīt īpašuma „Kraujas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0026
divās zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas
iespējas izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada Domes apstiprināto darba uzdevumu (22.03.2012.
sēdes lēmums Nr.79) īpašuma „Kraujas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850
026 0026 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās kadastra vienībās.
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.
Zemes ierīcības projektu saskaņojis arī SIA „Vīdales vējš” valdes loceklis Vitālijs
Galaiskis.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Kraujas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 026 0026 sadalīšanai divās zemes vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu īpašuma „Kraujas” sadalāmai:

2.1. apbūvētai 3,70 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Kraujas” un
nemainīt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.2. neapbūvētai 22,60 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Apelsīni”
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA „METRUM”, Krišjāņa Valdemāra iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201
2. SIA „VERTEX”, Rīgas iela 9-30, Talsi, Talsu nov., LV-3201
3. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV3401
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
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11.§
Par nekustamā īpašuma „Pipari” sadalīšanu
Pamats
1) Raimonda Šnikvalda iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 06.06.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/261-Š).
2) Zemes ierīcības likums.
3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
5) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Pipari” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošas zemes vienības.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pipari” (kadastra Nr.8850 021 0062) kopējā platība ir 115,2 ha
un tas sastāv no:
1) 36,6 ha lielas zemes vienības (uz kuras atrodas ēkas, kas nepieder zemes
īpašniekam) ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0062, kurā 17,0 ha aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 16,4 ha meži, 2,2 ha zem ēkām, pagalmiem
un 1,0 ha pārējās zemes (atrodas Kārļmuižas teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā);
2) 34,0 ha lielas neapbūvētas zemes ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0063, kurā
18,5 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 13,6 ha meži, 0,6 ha zem
ēkām, pagalmiem un 1,3 ha pārējās zemes (atrodas Kārļmuižas teritoriālā ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā);
3) 21,5 ha lielas neapbūvētas zemes ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0046, kurā
4,6 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 15,9 ha meži un 1,0 ha pārējās
zemes (atrodas Vīdales teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā);
4) 23,1 ha lielas neapbūvētas zemes ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0009, kurā
22,3 ha aizņem meži un 0,8 ha pārējās zemes (atrodas Gavsenes teritoriālā ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā).
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Pipari” atdalīt zemes vienības un lūdz tām
piešķirt nosaukumus:
1) ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0063 „Pipari 1”;

2) ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0046 „Pipari 2”;
3) ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0009 „Pipari 3”.
Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pants nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
zemesgabalu robežu pārkārtošanai, zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai,
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas
iespēju nodrošināšanai zemesgabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām
zemes platībām u.c. Arī augstāk minētā likuma 14.pants nepārprotami nosaka, ka zemes
ierīcības projekts jāizstrādā tad, ja tiek sadalīts kopīpašumā esošs zemes gabals.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma „Pipari” (kadastra Nr.8850 021 0062)
zemesgrāmatas II.daļas 2.iedaļas ierakstu Nr.4.1. īpašumam ir noteikts aizliegums bez
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RTRK” (turpmāk - SIA „RTRK”), nodokļu maksātāja
kods 58503015061, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt,
sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām (pamats: 2012.gada 20.janvāra cesijas līgums),
līdz ar to īpašuma sadalīšana bez šādas piekrišanas nav pieļaujama, bet pašvaldības
rīcībā šāda piekrišana nav pieejama.
Papildus norādāms, ka likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta trešā daļa
nosaka, ja īpašumu atsavina vai dāvina, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc
tam, kad ir nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda un nokavējuma nauda, kā arī
veikts nodokļa maksājums par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa. Tas nozīmē,
ka arī pēc zemesgrāmatā reģistrētā aizlieguma atcelšanas iesniedzējam būs
nepieciešams nomaksās nekustamā īpašuma nodokli, lai īpašumu reģistrētu
zemesgrāmatā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Nepiekrist nekustamā īpašuma „Pipari” (kadastra Nr. 8850 021 0062) sadalīšanai.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas
tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). Administratīvā procesa likuma
70.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad
tas paziņots adresātam. Savukārt, Administratīvā procesa likuma 70.panta otrā daļa
nosaka, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka 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.
Lēmums nosūtāms: Raimondam Šnikvaldam, “Zīles”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV3201
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
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12.§
Par nekustamā īpašuma „Mazpreči” sadalīšanu
Pamats
1. SIA „Apsīte” (reģ. Nr.41203022891) iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
06.06.2012. ar Nr.DD-3-26.1/12/260-A).
2. Zemes ierīcības likums.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Mazpreči” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Mazpreči” (kadastra Nr.8850 005 0001) kopējā platība ir 102,8
ha un tas sastāv no:
1) 83,4 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 005 0001, kurā 42,0 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
39,7 ha meži, 0,3 ha zem ēkām un pagalmiem un 1,4 ha pārējās zemes (atrodas
Vīdales teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā);
2) 19,4 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004
0003, kurā 16,2 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,7 ha
meži un 0,5 ha pārējās zemes (atrodas Cirstes teritoriālā ciemā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā).
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Mazpreči” atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 004 0003 un jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Preči”.
Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pants nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
zemesgabalu robežu pārkārtošanai, zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai,
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas
iespēju nodrošināšanai zemesgabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām
zemes platībām u.c. Arī augstāk minētā likuma 14.pants nepārprotami nosaka, ka zemes
ierīcības projekts jāizstrādā tad, ja tiek sadalīts kopīpašumā esošs zemes gabals.

Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam
īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1.punkts
nosaka, ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma
vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu
nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus
apstākļus.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Mazpreči” (kadastra Nr.8850 005 0001) sadalīšanai,
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0003.
2) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0001 atstāt nosaukumu
„Mazpreči”.
3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0003 piešķirt nosaukumu „Preči”.
4) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 005 0001 83,4 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5) Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 004 0003 19,4 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Lēmums nosūtāms: SIA „Apsītes”, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3201
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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13.§
Par nekustamā īpašuma „Vīnlāses” sadalīšanu
Pamats
1. SIA „Vīdales vējš” iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 04.06.2012. ar
Nr.DD-3-26.2/12/258-G).
2. Zemes ierīcības likums.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Vīnlāses” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Vīnlāses” (kadastra Nr.8850 019 0049) kopējā platība ir 15,0
ha un tas sastāv no:
1) 7,4 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 017 0119, kurā 5,5 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
1,7 ha meži un 0,2 ha zem ūdeņiem (atrodas Piltenes teritoriālā ciemā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā);
2) 7,6 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 019
0040, kurā 6,7 ha platībā aizņem meži un 0,9 ha lauksaimniecībā izmantojamā
zeme (atrodas Anstrupes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā).
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Vīnlāses” atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 019 0040 un jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Viņķeļi”.
Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.pants nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
zemesgabalu robežu pārkārtošanai, zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai,
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas
iespēju nodrošināšanai zemesgabalam, pārejas nodrošināšanai publiski izmantojamām
zemes platībām u.c. Arī augstāk minētā likuma 14.pants nepārprotami nosaka, ka zemes
ierīcības projekts jāizstrādā tad, ja tiek sadalīts kopīpašumā esošs zemes gabals.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam
īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1.punkts
nosaka, ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma
vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu
nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus
apstākļus.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1. punktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 26.01.2012. sēdes lēmumu Nr.6 7.§ „Par
nekustamā īpašuma sadalīšanu „Lāse”” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850
017 0119 un 8850 019 0040 jau tika noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
2.
3.
4.
5.

Piekrist nekustamā īpašuma „Vīnlāses” (kadastra Nr. 8850 019 0049) sadalīšanai,
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0040.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0119 atstāt nosaukumu
„Vīnlāses”.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0040 piešķirt nosaukumu
„Viņķeļi”.
Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 017 0119 7,4 ha platībā atstāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).).
Zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 019 0040 7,6 ha platībā atstāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Lēmums nosūtāms: Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim - Kareivju iela 8, Talsi,
Talsu nov., LV-3201
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
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14.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Valdnieki”
Pamats
1) Agritas Bokumas iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 11.06.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/268-B).
2) Zemes ierīcības likums.
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”.
5) Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta
apbūves noteikumi”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Valdnieki” (kadastra Nr.8850 021 0030) kopplatība ir 7,4 ha un
tas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0030.
Nekustamais īpašums „Valdnieki” pieder SIA „Kurzemes tīrumi un meži”, bet saskaņā
ar 07.06.2012. kopīpašuma reālas sadales līguma (noslēgts starp SIA „Kurzemes tīrumi
un meži” un Agritu Bokumu) 4.3.2. punktu SIA „Kurzemes tīrumi un meži” ir pilnvarojusi
Agritu Bokumu ierosināt un gādāt par nepieciešamo zemes ierīcību,
adresāciju/nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Nekustamā īpašuma sadalīšanas ierosinātājs vēlas no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 021 0030 (atrodas Kārļmuižas teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā)
atdalīt zemes gabalu aptuveni 6,5 ha platībā (pēc zemes lietošanas veida –
lauksaimniecībā izmantojamā zeme).
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Likuma „Zemes ierīcības likums” 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11)

īpašuma „Valdnieki” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0030 plānotais
atdalāmais zemes gabals atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības
teritorijas” (LT).
Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība –
0,15 ha un platums – 50 m”, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar
saistošo noteikumu prasībām.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Valdnieki” (kadastra
Nr. 8850 021 0030) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0030, sadalot to
divās daļās saskaņā ar 1. pielikumu.
1) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
2) Paredzēt piekļuvi jaunveidojamai zemes vienībai no nekustamā īpašuma
„Mazdruvas”.
3) Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes
dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu.
Lēmums nosūtāms: Agritai Bokumai, „Mazdruvas”, Dundagas pag., Dundagas nov.,
LV-3270
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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15.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Silvijas”
Pamats
1. Jāņa Ozola iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 07.06.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/265-O).
2. Zemes ierīcības likums.
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”.
5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Silvijas” ar kadastra Nr.8862 006 0071 (turpmāk – īpašums
„Silvijas”) kopplatība ir 7,1014 ha un tas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8862 006 0071.
Īpašums „Silvijas” pieder Silvijai Patai, kuras īpašumus Latvijā uz pilnvaras pamata
pārvalda un pārzina Jānis Ozols.
Īpašnieks vēlas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 006 0071 (atrodas
Vaides ciemā, Kolkas pagastā) sadalīt trīs zemes gabalos (1.pielikums), kuru aptuvenā
platības pēc sadalīšanas būtu 3,1 ha (1.zemes vienība), 2,0 ha (2.zemes vienība) un 2,0
ha (3.zemes vienība).
Likuma „Zemes ierīcības likums” 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi
Nr.21), īpašuma „Silvijas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 006 0071 atrodas

plānotās izmantošanas teritorijā „”Dabas pamatnes” teritorijas” (DP) un „Mežaines ar
mājvietām teritorija” (MZ).
Saistošo noteikumu Nr.21 213.punkts nosaka, ka: „Dabas pamatnes” (DP) teritorijā
atļauts sadalīt zemes vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles)
nav mazākas par 3,0 ha un ja pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles)

platums nav mazāks par 70 m”, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav
pretrunā ar saistošo noteikumu prasībām.
Saistošo noteikumu Nr.21 261.punkts nosaka, ka: „Mežaines ar mājvietām teritorijā (MZ)
atļauts sadalīt zemes vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles)
nav mazākas par 2,0 ha (20000m2) un ja pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību
(parceles) vidējai platums nav mazāks par 100 m”, līdz ar to plānotā zemes vienības
sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu prasībām.
Izstrādājot zemes ierīcības projektu vērā ņemams saistošo noteikumu Nr.21 75.punkts, kas
nosaka, ka: „ņemot vērā zemes racionālas izmantošanas iespējas, apkārtējās apbūves un
zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus pieļaujama zemes
vienību minimālās platības samazināšana, bet ne vairāk par 5% no minimālā zemes
vienība lieluma attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā.”
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silvijas” (kadastra
Nr. 8862 006 0071) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 006 0071,
sadalot to trīs daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
2.
Izstrādājot zemes ierīcības projektu, ņemt vērā Dundagas
novada Domes 25.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
3.

pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” noteiktās prasības zemes vienību dalīšanai.

Paredzēt piekļuvi jaunveidojamām zemes vienībām no
esošajiem vai plānotajiem servitūta ceļiem.
4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
5.
Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes
dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu.
Lēmums nosūtāms: Jānim Ozolam, Smilšu iela 3, Kadaga, Ādažu nov., LV-2103
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 183.

28.06.2012.

16.§
Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Ratnieki”
Pamats
1. Baibas Beikes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 01.06.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/255-B).
2. Zemes ierīcības likums.
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”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Ratnieki” (kadastra Nr.8850 026 0017) kopplatība ir 6,6 ha un
tas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0017.
Īpašnieks vēlas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0017 (atrodas
Sabdagas teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā) atdalīt zemes gabalu aptuveni 4,4 ha
platībā (pēc zemes lietošanas veida – lauksaimniecībā izmantojamā zeme).
Likuma „Zemes ierīcības likums” 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11)
īpašuma „Ratnieki” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0017 plānotais
atdalāmais zemes gabals atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības
teritorijas” (LT).
Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība –
0,15 ha un platums – 50 m”, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar
saistošo noteikumu prasībām.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ratnieki” (kadastra
Nr. 8850 026 0017) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0017, sadalot
to divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3. Paredzēt piekļuvi jaunveidojamai zemes vienībai no esošajiem servitūta ceļiem.
4. Zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes
dienestam saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu.
Lēmums nosūtāms: Baibai Beikei, „Ratnieki”, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 184.

28.06.2012.

17.§
Par nosaukumu NĪ „Bultas”
Pamats
1. Vitālija Galaiska, kurš uz pilnvarojuma pamata rīkojas Ginta Horsta vārdā, iesniegums
(reģistrēts Dundagas novada Domē 28.05.2012. ar Nr.DD-3-26.1/12/226-G).
2. Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 12.12.2011. lēmums (atzinums)
Nr.8379 „Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai
paredzēto zemi”.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants..
Mērķis
Piešķirt nosaukumu zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0069 un
8850 001 0077.
Izvērtējums
Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija 12.12.2011. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 8379
„Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”,
kurā atzīst Gintim Horstam īpašuma tiesības uz Dundagas novada Dundagas pagasta
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0069 6,4 ha platībā un zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 8850 001 0077 5,4 ha platībā.
Zemes gabali atrodas Mazirbes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0069 lūdz piešķirt nosaukumu
„Bultas”, bet zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0077 lūdz piešķirt
nosaukumu „Sarkanāboli”. Zemes vienībā nav adresācijas objektu.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa nosaka,
ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam
lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0069 nosaukumu
„Bultas”.
2.
Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0077 nosaukumu
„Sarkanāboli”.

Lēmums nosūtāms:
1. Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim – Kareivju iela 8, Talsi, Talsu nov., LV3201.
2. Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV3401.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 185.

28.06.2012.

18.§
Par nosaukuma piešķiršanu NĪ „Knaķi”
Pamats

Vitālija Galaiska, kurš uz pilnvarojuma pamata rīkojas Andra Ezeriņa vārdā,
iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 22.06.2012. ar Nr.DD-326.1/12/288-G).
2. Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 21.12.2010. lēmums (atzinums)
Nr.7745 „Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai
paredzēto zemi”.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants..
1.

Mērķis
Piešķirt nosaukumu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0046.
Izvērtējums
Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija 21.12.2010. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 7745
„Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”,
kurā atzīst Andrim Ezeriņam īpašuma tiesības uz Dundagas novada Dundagas pagasta
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0046 5,23 ha platībā, vairāk vai mazāk
– cik izrādīsies pie zemes kadastrālās uzmērīšanas.
Zemes gabals atrodas Mazirbes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0046 lūdz piešķirt nosaukumu
„Knaķi”. Zemes vienībā nav adresācijas objektu.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa nosaka,
ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam
lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0046 nosaukumu „Knaķi”.
Lēmums nosūtāms:
1. Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim – Kareivju iela 8, Talsi, Talsu
nov., LV-3201.

2. Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa – Graudu iela 27/29,
Liepāja, LV-3401.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 186.

28.06.2012.

19.§
Par Vīdales grants karjeru
Pamats
1. SIA “Drabe” iesniegums Nr.DD-3-26.2/12/ no 28.05.2012.
2. Likums Par zemes dzīlēm.
3. MK noteikumi Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.
Mērķis
Lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu.
Izvērtējums
Saņemts SIA ”Drabe” iesniegums ar lūgumu rast iespēju pārdot vai iznomāt, vai iznomāt
ar izpirkšanas tiesībām īpašumu “Vīdāles grants karjers” ar kadastra Nr.8850 005 0048,
platība 26,2 ha, un
īpašumu 8850 005 0049, platība 1,03 ha,
īpašumu
apsaimniekošanai.
Dundagas novada domei 2000.gada 11.maijā saņēmusi zemes dzīļu izmantošanas
licenci, kuras derīguma termiņš beidzies 2010.gada 1.janvārī. Saskaņā ar likumu “par
zemes dzīlēm 3.pants nosaka īpašuma tiesības uz zemes dzīļu izmantošanu:

Savukārt likuma 10.pants nosaka zemes dzīļu izmantošanas kārtību:

MK noteikumi Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” nosaka, ka “gadījumos, kad attiecībā uz
valsts un vai pašvaldības īpašumā esošu zemi licences vai atļaujas saņemšanai jārīko
konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un licences vai atļaujas saņemšanu”.
Šā iesnieguma saistībā domei jāpieņem lēmums par šī zemes īpašuma turpmāko
izmantošanu. No MK noteikumu viedokļa iesnieguma iesniedzējam nav pamata prasīt

īpašuma atsavināšanu, bet nomu var ierosināt. Ņemot vērā, ka šādi iesniegumi var
parādīties atkal, būtu nepieciešams konceptuāli nolemt, ko darīs ar šo īpašumu: pārdos,
izsolīs nomas tiesības.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atstāt pašvaldības īpašumā nākotnes vajadzībām, infrastruktūras uzturēšanai un
izveidošanai (ceļi, stāvlaukumi u.c.). Noskaidrot inventarizācijas veikšanai nepieciešamo
līdzekļu apjomu un paredzēt tos 2013.gada budžetā.
Lēmums nosūtāms: SIA „Drabe”
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas un PI nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 187.

28.06.2012.

20.§
Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādes grafika precizēšanu
Pamats
1. Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas
novada Attīstības programmas izstrādi”.
2. Dundagas novada domes 27.10.2011. sēdes lēmums Nr.294 6.§ „Par Dundagas
novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika precizēšanu”.
3. Likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (13.10.2011.).
Mērķis
Izdarīt izmaiņas Dundagas novada attīstības programmas (turpmāk – Attīstības
programma) izstrādes grafikā.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.47 10.§ „Par
Dundagas novada Attīstības programmas izstrādi” tika uzsākta Attīstības programmas
izstrāde, kurā tika nozīmēts atbildīgais par tās izstrādi, izveidota izstrādes vadības
grupa, kā arī apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi. Kā apstiprinātās
Attīstības programmas gala redakcijas publiskošanas un iesniegšanas plānošanas
reģionam termiņš tika noteikts 2012. gada septembris.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 27.10.2011. sēdes lēmumu Nr.294 6.§ „Par
Dundagas novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika precizēšanu” tika
izdarīti grozījumi vadības grupas sastāvā, kā arī apstiprināti jaunie attīstības
programmas izpildes termiņi. Kā apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas
publiskošanas un iesniegšanas plānošanas reģionam termiņš tika noteikts 2012. gada
decembris.
01.12.2011. stājās spēkā likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”
(13.10.2011.), kura 21.panta 1.p. nosaka, ka vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās
pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes
un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.
Savukārt Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta 1.p. nosaka, ka vietējās
pašvaldības attīstības programmu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju un izvērtējot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus.

Lai saskaņotu Attīstības programmas un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas termiņus ir
nepieciešams veikt izmaiņas Attīstības programmas izstrādes laika grafikā.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt novada Attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes
termiņus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Lēmumu ar novada Attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes
termiņiem nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam.
Lēmums nosūtāms: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai, Pulkveža Brieža iela
4, Rīga, LV 1010
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

DARBA UZDEVUMS

1. pielikums

Dundagas novada attīstības programmas izstrādei
1. Izstrādāt Dundagas novada attīstības programmu, ietverot pašreizējās situācijas
analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas
izstrādes procesu un vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu,
attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības
programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.
2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums:
2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;
2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;
2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 1.punkts, 22.pants;
2.4. Reģionālās attīstības likuma 13.pants;
2.5. MK 13.10.2009. noteikumi Nr.1178 „Attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”
2.6. MK 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā”.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada attīstības programmas izstrādes vadītājs –
Dundagas novada Domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris
Laicāns.
4. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
5. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:
5.1. definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu,
finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
5.2. izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus, novada teritorijas plānojumu un to vietējo
pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar
kurām robežojas novads;
5.3. izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos
novada teritoriālo vienību plānošanas dokumentus attīstības programmas,
jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;
5.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē,
veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās
apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK noteikumi „Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam.
6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:
Nr.p.k.
1.
1.1.

Pasākums
Termiņš
Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei
Novada domes lēmums par novada attīstības programmas 2011.gada februāris
izstrādes uzsākšanu

1.2.

1.7.

Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
nosūtīšana plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas
lapā www.dundaga.lv un laikrakstā „Dundadznieks”
Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības
līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu
identificēšana
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna
apspriešana vadības grupā/darba grupā
Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības
pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un
vietējā laikrakstā
Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa
dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un
kaimiņu pašvaldībām)
Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru
speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana
Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana

2.
2.1.

Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde
1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4.
4.1.
4.2.

2011.gada marts

2011.gada marts

2011.gada marts

2011.gada marts aprīlis
2011.gada aprīlis maijs
2011.gada aprīlis maijs

2011.gada oktobris
- decembris
2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde
2012.gada janvāris jūlijs
3.posms – Rīcības plāna izstrāde
2012.gada janvāris jūlijs
4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde
2012.gada janvāris jūlijs
Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības 2012.gada jūlijs
grupā
Publiskā apspriešana
Novada domes lēmums par novada attīstības programmas 2012.gada augusts
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Paziņojuma par attīstības programmas projekta publisko 2012.gada augusts apspriešanu nosūtīšana plānošanas reģionam un tā publicēšana septembris
mājas lapā www.dundaga.lv un laikrakstā „Dundadznieks”
Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas 2012.gada
organizēšana
septembris
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana
2012.gada oktobris
Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas rezultātu 2012.gada oktobris
izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana
Attīstības programmas publiskās apspriešanas kopsavilkuma 2012.gada oktobris
izstrādāšana,
kopsavilkuma
publicēšana
mājas
lapā
www.dundaga.lv un laikrakstā „Dundadznieks”
Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde un
saskaņošana
Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā 2012.gada oktobris
sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus
Attīstības programmas gala redakcijas nodošanu plānošanas 2012.gada

5.
5.1.

5.2.
5.3.

reģionam
Attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšana
Plānošanas reģiona pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā,
novada domes lēmums par novada attīstības programmas
apstiprināšanu. Plānošanas reģiona negatīva atzinuma saņemšanas
gadījumā attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti
saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā)
Novada domes lēmuma par novada attīstības programmas
apstiprināšanu, publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā
Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana
un iesniegšana plānošanas reģionam

novembris
2012.gada
novembris decembris

2012.gada
decembris
2012.gada
decembris
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21.§
Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu
Pamats
1. Likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums” (08.05.2008.).
2. Likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (13.10.2011.).
Mērķis
Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde.
Izvērtējums
Likuma „Attīstības plānošanas sistēmas likums” 10.pants nosaka, ka valsts un
pašvaldības institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas
dokumentus pēc savas iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja
attīstības plānošanas dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts.
Likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta 1.p. nosaka, ka vietējā
pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju.
Savukārt likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 21.panta 1.p. nosaka, ka
vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības
redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu
rakstveidā un grafiskā veidā.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Uzsākt Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi.
2. Par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadītāju apstiprināt
Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Lauri Laicānu.
3.
Apstiprināt Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba
uzdevumu saskaņā ar pielikumu.
4.
Paziņojumu par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.dundaga.lv un laikrakstā
„Dundadznieks”.

5. Lēmumu par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Kurzemes plānošanas
reģionam.
Lēmums nosūtāms:
1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
2. Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai, Pulkveža Brieža iela 4, Rīga, LV 1010
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja
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Pielikums

Darba uzdevums
Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei
1. Izstrādāt Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (turpmāk tekstā stratēģija), kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā.
2. Stratēģijas izstrādes pamatojums:
2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likums;
2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likums;
2.3. 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
3. Dundagas novada stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.

4. Stratēģijas izstrādes uzdevumi:
4.1. noteikt Dundagas novada ilgtermiņa (līdz 2030. gadam) nākotnes redzējumu;
4.2. noteikt stratēģiskos mērķus;
4.3. noteikt attīstības prioritātes;
4.4. noteikt telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā;
4.5. telpiskās attīstības perspektīvā noteikt teritorijas attīstības vadlīnijas;
4.6. noteikt un shematiski attēlot Dundagas novada nozīmīgākās telpiskās struktūras,
attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.
5. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību stratēģijas izstrādē, iesaistot darba
grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta
noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”
prasībām.
6. Stratēģijas izstādes process un laika grafiks:
6.1. 1.redakcijas izstrāde - līdz 2012.gada 13.augustam;
6.2. sabiedriskā apspriešana – 2012.gada septembris;
6.3. gala redakcijas izstrāde - 2012.gada oktobris-novembris;
6.4. stratēģijas apstiprināšana - 2012.gada decembris.
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22.§
Par pils aģentūras izveidošanu
Mērķis
Izvērtēt aģentūras izveidošanas nepieciešamību
Izvērtējums
Pamatojoties uz 23.02.2012 domes sēdes lēmumu, tika izveidota darba grupa. (Linda
Pavlovska, Inga Ralle, Baiba Dūda, Mareks Griciks). Darba grupas uzdevums bija izvērtēt
ieguvumus un zaudējumus, ja tiktu izveidota „Kultūras pils aģentūra”.
Ideja par aģentūras izveidošanu, radās tādēļ, ka pašvaldība pēc likumdošanas nedrīkst
nodarboties ar pakalpojumu sniegšanu, kas nav pašvaldības funkcijas, kā piemēramviesnīcas pakalpojumi vai tūrisma maksas pakalpojumi.
Darba grupas ietvaros tika skatīts funkcionālās izmaiņas un darbības efektivitāte.
Izvērtējot aģentūras modeli, kas sevī ietver Pils pārvaldību, Dundagas kultūras dzīvi un
tūrismu radās virkne secinājumu:
Pozitīvie aspekti:
-Atbilstoši likumdošanai ir iespējams piedāvāt dažādu no pašvaldības funkcijām
izrietošu pakalpojumu klāstu
-Iegūtos līdzekļus, no ieņemtajiem maksas pakalpojumiem, var izmantot pašas
aģentūras uzlabošanai vai funkciju nodrošināšanai (saskaņojot ar domi)
-Vienots pasākumu plāns
Negatīvie aspekti:
-Pēc (aģentūras) likuma direktors jāpieņem darbā konkursa kārtībā, kas nozīmē
šī brīža vadītāja darba vietas apdraudējums.
- No tā izriet, ka vadītāja maiņas gadījumā, iespējama arī darbinieku maiņa.
-Jāveido atsevišķa grāmatvedība, kas palielina izmaksas, kā arī vairākas citas
papildus funkcijas (biroja administrators, kasieris)
-Ieguldītais darbs neattaisnos līdzekļus, jo jau pašreiz notiek sistemātiska darbība
Pils, kultūras un tūrisma jomā un kopīga pasākumu menedžēšana.
Pārrunu procesā, darba grupa nonāca pie secinājuma, ka ieguvumi no aģentūras
nav tik lieli, kas krasi mainītu pakalpojumu kvalitāti, vai gūtu ievērojamus papildus
ieņēmumus. Aģentūra, kas tika skatīta Pils un tūrisma funkciju ietvaros, neatrisina
jautājumu par pilnīgu kultūras, tūrisma u.c pakalpojumu sniegšanas kopīgu vadību visā

pašvaldības teritorijā. Šādā gadījumā rodas jautājums arī par Kolkas sabiedrisko dzīvi un
sporta pasākumiem, kas ir kultūras un tūrisma sastāvdaļa.
Papildus aspekts, kas liek secināt par ieceres noraidīšanu, ir tāds, ka aģentūra var
attīstīt tikai tādus pakalpojumu veidus, kas izriet no pašvaldības funkcijām. Citu
pakalpojumu attīstīšana būtu komercdarbība, kuru pašvaldība nevar veikt.
Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 16.pantam pašvaldības aģentūra veic no pašvaldības
funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, sniedzot pakalpojumus un īstenojot
pašvaldību un starptautiskus projektus un programmas. Līdz ar to pastāv ierobežotas
iespējas paplašināt maksas pakalpojumu klāstu. Paplašinot maksas pakalpojumu klāstu var tikt
uzskatīts, ka pašvaldība veic nereģistrētu komercdarbību.
Esošajā situācijā Kultūras pils kā iestāde jau sniedz maksimāli iespējamos maksas
pakalpojumus, līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka aģentūras izveidošanas gadījumā tiktu
gūti ievērojami papildus ieņēmumi.
Dundagas novada Dome nolemj:
Saglabāt līdzšinējo pašvaldības iestādes „Dundagas kultūras pils” darbības formu.
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Pamats:

23.§
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības
laikraksta “Dundadznieks” nolikumā

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.pants, 41.panta pirmās daļas
2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septītā daļa
Mērķis:
Informēt sabiedrību par pašvaldības darbu
Izvērtējums:
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības veidot
pašvaldības iestādes. Iepriekš minētais pilnvaro pašvaldību noteikt arī iestādes struktūru.
Parastā kārtība ir tāda, ka iestādes struktūru nosaka iestādes vadītājs (skatīt Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 17.panta otrās daļas 1.punktu, 30.panta otro daļu un 75.panta otro daļu). Tomēr,
likuma “Par pašvaldībām” 21.pants nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā. Esošajā gadījumā vēsturiski izveidojusies kārtība, ka minētās
struktūrvienības nolikumu apstiprina dome.
Iespēja klausīties sēdes audio ierakstā redakcijas darbiniekiem izdevīgā laikā ļautu avīzei labāk
organizēt darbu, īpaši saspringtos brīžos, jo domes sēdes bieži sakrīt ar avīzes nodošanu vai
nepieciešamību doties uz tipogrāfiju Talsos, īpaši aktuāli tas ir vasaras atvaļinājumu laikā, kā arī
viena darbinieka slimības gadījumā.

Dundagas novada Dome nolemj:
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 28.aprīļa nolikumā „Dundagas novada
pašvaldības laikraksta “Dundadznieks” nolikums” šādus grozījumus:
1. Izslēgt nolikuma 1.8.punktu.
2. Izteikt nolikuma 6.1.5.punktu šādā redakcijā:
“6.1.5. apmeklē Dundagas novada pašvaldības rīkotos pasākumus un veido publikācijas
par šiem pasākumiem.”
Lēmums nosūtāms:
Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai
Laikrakstam “Dundadznieks”
Dundagas novada Domes
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24.§
Par dzīvokļu jautājumiem
Pamatojums
1) Jāņa Voldemāra iesniegums Nr.V-524 no 28.11.2011, Sociālā dienesta
apsekošanas akts un izziņa par sniegto sociālo palīdzību un Domes lēmums par
uzņemšanu dzīvojamās platības piešķiršanas rindā.
2) Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.11 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Mērķis
Lemt par dzīvojamās platības maiņu, saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” un domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010, punkts
2.4.
Izvērtējums
J. Voldemārs lūdz piešķirt vienistabas dzīvokli ar malkas apkuri, jo pašreizējā
dzīvesvietā ir beidzies īres līgums un izīrētājs to negrasās pagarināt. To apliecina Dabas
aizsardzības pārvaldes vēstule Nr.D 1.8/21 no 22.11.2011, kurā tā apliecina, ka
dzīvojamā māja “Šlīteres mežniecība – 2” ir sliktā tehniskā stāvoklī un ēkas remontā
naudu neieguldīs, jo dzīvojamo māju uzturēšana neietilpst tās funkcijās, un tiks uzsākts
mantas atsavināšanas process. Tādēļ īres līgumu ar J.Voldemāru nepagarinās.
Saskaņā ar Sociālā dienesta atzinumu J.Voldemārs ir pensionārs un maznodrošināta
persona, kurai saistībā ar domes saistošajiem noteikumiem ir jānodrošina dzīvojamā
platība. Sociālā palīdzība sniegta malkas iegādei 1.11.2011 Ls 40,00 apmērā.
J.Voldemārs ir uzņemts dzīvojamās platības piešķiršanas rindā ar 22.12.11 domes
lēmumu 27§ Nr.367.
Pašvaldībai ir brīvs divu istabu dzīvoklis Vīdāles ciema “ Jasmīnes 2”, kurā vienu istabu
var izīrēt Jānim Voldemāram.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izīrēt Jānim Voldemāram dzīvojamo platību – vienu istabu ar kopēju virtuvi “Jasmīnes 2”
dz.1 uz vienu gadu.
Dundagas novada Domes
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25.§
Par nosaukuma Meža iela 6 piešķiršanu
Pamats
1) Līvas Grīnvaldes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 04.06.2012. ar
Nr.DD-3-26.1/12/259-G).
2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33. panta 4. punkts, 51. pants un
53. panta 1. punkts.
Mērķis
Piešķirt nosaukumu jaunam nekustamajam īpašumam – būvei Meža ielā 6, Dundagā.
Izvērtējums
Līva Grīnvalde ir mantojusi ēkas Meža ielā 6, Dundagā, Dundagas pagastā. Ēkas atrodas
uz Dundagas novada pašvaldības īpašuma Meža iela 6, kadastra Nr. 8850 020 0164,
platība 0,1208 ha.
Lai ēku (būvju) īpašumu nostiprinātu zemesgrāmatā, jāveido jauns nekustamais
īpašums. To veido grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot
nekustamā īpašuma objektu. Jaunajam būvju īpašumam jāpiešķir nosaukums, bet
jāsaglabā jau piešķirtā adrese Meža iela 6, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas
novads.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt būvēm nosaukumu Meža iela 6, Dundaga, Dundagas pagasts.
Lēmums nosūtāms:
1. Līvai Grīnvaldei – Meža iela 6, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas nov., LV-3270.
2. Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV3401.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja

G.Abaja

