
1 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

  

S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.6 
2013.gada 28.martā 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.03 
Sēdē piedalās 11 deputāti: Benita Ose, Regīna Rūmniece, Linda Pavlovska, Una Sila, 
Smaida Šnikvalde, Gunta Abaja, Aigars Zadiņš, Aldons Zumbergs, Guntis Pirvits, Asja 
Felta, Ēriks Bērzkalns 
Nepiedalās: - Tija Liepa - darba dēļ, Irina Jānberga- personīgu iemeslu dēļ 
Administrācijas darbinieki: Inga Ralle, Diāna Siliņa, Zinta Eizenberga, Guntis 
Kārklevalks, Andris Kojro, Jņis Simsons, Lauris Laicāns 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 
Darba kārtībā: 
1. Novada domes izpilddirektores un priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un 

citām aktualitātēm 
2. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu 
3. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu 
4. Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 
5. Par cirsmu izsoli nekustamajā īpašumā „Ošlejas” 
6. Par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu a/s „Latvijas Valsts meži” 

biroja ēkas projektēšanai 
7. Par nekustamā īpašuma "Vīles" sadalīšanu 
8.  Par nekustamā īpašuma "Dižpumpuri" sadalīšanu un apvienošanu 
9.  Par nekustamā īpašuma "Grāvmeži" sadalīšanu un apvienošanu 
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazpreči” 
11. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumā Nr. 66. 
12. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmumā Nr. 248 
13. Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža” 
14. Par V.A. iesnieguma izskatīšanu 
15. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
16. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisijas 

nolikumu 
17. Par novada vēlēšanu komisiju 
18. Par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, 
U.Sila, S. Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns), pret – 
nav, atturas – nav 
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NOLEMJ: 
Iekļaut sēdes darba kārtība papildus šādus izskatāmos jautājumus: 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silvijas” 
20. Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

padomē 
Dažādi jautājumi 

 

Sēdei pievienojas deputāte Asja Felta. 
 
 
 

1.§ 
Izpilddirektora un novada domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi 

un citām aktualitātēm 
 

Novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle informē par domes lēmumu izpildes gaitu un 
aktualitātēm: par izsludinātajiem iepirkumiem (vieglās automašīnas noma skolai un Kolkas 
pagasta pārvaldei), ielu apgaismojuma rekonstrukcija, ceļu greiderēšana), iepirkums uz PII 
„Kurzemīte” jumta izbūvi ir apturēts sakarā ar nepieciešamajiem precizējumiem tehniskajā 
projektā, par nekustamā īpašuma „Zēņu dīķis” nomu, par nodokļu maksātāja nosaukuma 
maiņu. 

 
Jautājumi: 
A.Zumbergs- kāda būs pašvaldības nostāja par pašvaldības telpu izmantošanu 
priekšvēlēšanu pasākumu vajadzībām? 
I.Ralle- Uz nākamo domes sēdi tiek gatavots lēmuma projekts par telpu izmantošanas 
kārtību priekšvēlēšanu pasākumiem. 
G.Abaja- cik tālu ir ar saistošo noteikumu par teritoriju uzturēšanu kārtībā 
sagatavošanu? Kā tiek risināts ēdināšanas jautājums vidusskolā? 
I.Ralle- pie saistošajiem noteikumiem tiek strādāts un paredzēts iesniegt apstiprināšanai 
līdz 01.06.2013. Par ēdināšanas jautājumu- ir bijusi tikšanās ar Meritu Sāmīti un 
pārrunāta iespējamā turpmākā darbība, novērtēti riski u.c. nosacījumi 
G.Abaja- Kā tiek organizēts sociālais darbs un vai ir ņemts vērā audita ziņojumā 
norādītais? 
I.Ralle- Ir bijušas pārrunas ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem un ar Sociālā dienesta 
darbiniekiem. Situācija ir uzlabojusies- atrisināts darbinieku jautājums, līdz ar to arī 
veicamo funkciju sadalījums. Lielākā daļa ieteikumu ir ņemta vērā. 
G.Pirvits- Kā virzās jautājums par estrādes būvniecību? 
I.Ralle- Šobrīd tiek apspriestas jaunās skices. Ir prognozes, ka nevienai no iesaistītajām 
institūcijām iebildumu nebūs. 
 
L.Pavlovska informē, ka ir noslēgts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums. Tagad 
jāveic informatīvs darbs ar iedzīvotājiem par līgumu slēgšanu utt. 
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2.§ 
Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu 

L.Pavlovska, A.Felta 
Pamats 
 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173 
no 2008.gada 11.marta. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ 
Pieņemt lēmumu Nr.50. ”Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 

3.§ 
Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu 

Ziņo Z.Eizenberga; L.Pavlovska, G.Abaja 
Pamats: 

1. Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums Nr.4-1.2/13-40/2 no 08.02.2013.; 
2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pants; 
3. Dundagas novada domes Atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi Nr. 23 

no 24.11.2011. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.51. ”Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

4.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas 

pakalpojumiem 
L.Pavlovska 

Pamats 
Likums „Par pašvaldībām” 15. panta 15. punkts, 21. panta pirmās daļas 14. punkts (g), 
41. panta pirmās daļas 4. punkts, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10. panta 6. 
punkts.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.52. ” Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas 
maksas pakalpojumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
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5.§ 
Par cirsmu izsoli nekustamajā īpašumā „Ošlejas” 

Ziņo G.Kārklevalks; L.Pavlovska 
Pamatojums 
20.04.2006. meža inventarizācija (reģ. Nr.8206-03395); 
Meža likuma 9. un 10.panti; 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta (1)daļas 2) un 19)punkts un 76.panta 6)punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.53. ”Par cirsmu izsoli nekustamajā īpašumā „Ošlejas””. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 

 
6.§ 

Par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu a/s „Latvijas 
Valsts meži” biroja ēkas projektēšanai 

L.Pavlovska, G.Abaja 
Pamats 
LVM Nekustamie īpašumi 2013.gada 7.marta Nr.4.1-1.2_01jo_150_13_266 iesniegums 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.54. ” Par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu a/s 
„Latvijas Valsts meži” biroja ēkas projektēšanai”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
7.§ 

Par nekustamā īpašuma "Vīles" sadalīšanu 
L.Pavlovska 

Pamats 
1.Andra Ramoliņa, SIA „Stiga RM” un Zentas Pabērzas pilnvarotās personas Agitas 
Vīgantes-Arstanovas, 2013. gada 25. februāra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
Domē 25.02.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/101-R). 
2.Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa. 
3.Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts. 
4.Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta (1) daļa. 
5.MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.55. ” Par nekustamā īpašuma „Vīles” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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8.§ 
Par nekustamā īpašuma "Dižpumpuri" sadalīšanu un apvienošanu 

L.Pavlovska 
Pamats 
1.Rišarda Petraškeviča, 2013. gada 28. februāra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
Domē 07.03.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/114-P). 

2.Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa, (3) daļas 2.punkts. 
1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta (1) daļa. 
3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.56. ”Par nekustamā īpašuma "Dižpumpuri" sadalīšanu un 
apvienošanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

9.§ 
Par nekustamā īpašuma "Grāvmeži" sadalīšanu un apvienošanu 

L.Pavlovska 
Pamats 
1.Vitālija Galaiska, 2013. gada 1. marta iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 
05.03.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/111-G). 
2.Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa, (3) daļas 2.punkts. 
3.Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4.MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.57. ”Par nekustamā īpašuma "Grāvmeži" sadalīšanu un 
apvienošanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
10.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazpreči” 
L.Pavlovska 

Pamats 
1) SIA „Apsīte” 13.03.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 

13.03.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/123-A). 
2) Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts, 8. panta pirmās daļas 3. punkts. 

3) 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
26.3. punkts. 

4) 16.03.2010. MK noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 17. punkts. 
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5) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.7 „Par Dundagas 
novada teritorijas plānojumiem” 1. punkts. 

6) Dundagas pagasta padomes 19.11.2005. saistošo noteikumu Nr.11 „Dundagas 
pagasta apbūves noteikumi” 4.2.3. punkts. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.58. ” Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
„Mazpreči””. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

11.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumā Nr. 66. 

L.Pavlovska 
Pamats 
1. 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 137. punkts. 
2. 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12. panta (1) punkts, 

Pārejas noteikumu 2. punkta 1) apakšpunkts.  
3. Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmums Nr. 66 „Par Dundagas novada 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.59. ”Par grozījumiem Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumā 
Nr. 66.”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

12.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmumā Nr. 248 

L.Pavlovska, G.Abaja 
Pamats 

1) 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 137. punkts. 

2) 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12. panta (3) punkts, 
28. panta (4) punkts, Pārejas noteikumu 2. punkta 1) apakšpunkts.  

3) Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmums Nr. 248 „Par detālplānojuma izstrādi 
nekustamam īpašumam „Mazirbes Lauri””. 

4) Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmums Nr. 249 „Par nekustamā īpašuma 
„Mazirbes Lauri” sadalīšanu”. 

  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.60. ”Par grozījumiem Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmumā 
Nr. 248.”. Lēmums pievienots protokolam. 



7 

 

13.§ 
Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža” 

L.Pavlovska, G.Abaja, Ē.Bērzkalns 
Pamats 

Meža likuma 8.panta otrā daļa; Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu 
Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punkts 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.61. ” Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža””. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

14.§ 
Par V.A. iesnieguma izskatīšanu 

L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, B.Ose 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; Administratīvā procesa likuma 81.panta 
otrās daļas 1.punkts 
 
Mērķis 
Lēmuma pieņemšana par apstrīdētu administratīvo aktu 
Izvērtējums 
Izvērtējums sniegts pielikumā pievienotajā lēmumprojektā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 62. “Par V.A. iesnieguma izskatīšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

 
15.§ 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
L.Pavlovska 

PAMATOJUMS 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 63. “Par V.A. iesnieguma izskatīšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
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16.§ 
Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas 

komisijas nolikumu 
L.Pavlovska 

Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punkts, 61.pants; likuma "Par 
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" 5.pants 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 64. “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa 
piešķiršanas komisijas nolikumu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

17.§ 
Par novada vēlēšanu komisiju 

L.Pavlovska 
Pamats: 

1. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likuma 1.panta pirmā daļa; 

2. Dundagas novada vēlēšanu komisijas nolikuma 2.1. punkts  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, 
U.Sila, S. Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), 
pret – nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 65. “Par novada vēlēšanu komisiju”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
18.§ 

Par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 
L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, G.Abaja, B.Ose, A.Felta, A.Zadiņš 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 20.panta otrā daļa, 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 
40.pants, 91.panta pirmās daļas 3.punkts 

Mērķis 

Ievēlēt Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības domes deputāts Ēriks Bērzkalns ierosina ievēlēt 
par Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Aldonu Zumbergu. 

A.Zumbergs izsaka šaubas par savu vēlmi strādāt šobrīd esošajai domes priekšsēdētājai par 

vietnieku, tomēr savu kandidatūru neatsauc. 
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G.Abaja norāda, ka ievēlēt vietnieku ir nepieciešams, lai nodrošinātu Finanšu komitejas 

darbotiesspēju un ja jautājums par interešu konfliktu būs jāskata, tad pēc likuma tas ir jādara 

vietniekam. 

G.Pirvits aicina pārdomāt - vai varēs šīs personas sastrādāties. 

A.Zumbergs informē, ja tiek pieteikta kāda cita kandidatūra, tad viņš savu atsauktu. 

 

Citi kandidāti izvirzīti netiek. 

B.Ose ierosina balsot par izvirzīto kandidātu. 

 

Tiek izsludināts pārtraukums vēlēšanu zīmju un balsu skaitīšanas protokola sagatavošanai. 

 

Pēc pārtraukuma sēdes vadītāja aicina izvirzīt kandidātus balsu skaitīšanas komisijā. 

 

Tiek izvirzīti deputāti Asja Felta, Una Sila, Aigars Zadiņš. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 

Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, A. Felta, Ē.Bērzkalns), pret- nav, 

atturas – nav 

NOLEMJ: 

Balsu skaitīšanas komisiju apstiprināt šādā sastāvā: Asja Felta, Una Sila, Aigars Zadiņš. 

Komisijas priekšsēdētāja Asja Felta. 

Deputātiem tiek izskaidrota balsošanas kārtība par vienu pieteikto kandidātu Aldonu 

Zumbergu. 

Tiek veikta atklāta un vārdiska balsošana izmantojot vēlēšanu zīmes. 

Balsu skaitīšanas komisija apkopo rezultātus un iepazīstina deputātus ar balsu skaitīšanas 

protokolu (pielikumā). 

No balsu skaitīšanas komisijas protokola redzams, ka  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Abaja, Ē.Bērzkalns, A.Felta, S.Šnikvalde, 
A.Zadiņš, A.Zumbergs), pret- 5 (B.Ose, L.Pavlovska, G.Pirvits, R.Rūmniece, U.Sila) 

NOLEMJ: 

Ievēlēt ALDONU ZUMBERGU par Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vietnieku. 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

19.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silvijas” 

L.Pavlovska 

Pamats 

1. SIA „Metrum” 26.03.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 
27.03.2013. ar  
Nr. DD-3-26.2/13/142-S). 

2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
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3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” . 
4. Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmums Nr.182. „Par zemes 

ierīcības projektu īpašumam „Silvijas””. 
5. Dundagas novada Domes 28.02.2013. sēdes lēmums Nr.39 (protokols Nr.5, 13.§) „Par 

grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma Nr. 182 1. pielikumā”. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, L. Pavlovska, U.Sila, S. 
Šnikvalde, G. Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, 
atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr. 67. “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 
„Silvijas”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
20.§ 

Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomē 
L.Pavlovska, G.Abaja, A.Zumbergs, B.Ose 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts; Reģionālās 
attīstības likuma 17.panta pirmā daļa 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (B. Ose, R. Rūmniece, U.Sila, S. Šnikvalde, G. 
Abaja, A. Zadiņš, A. Zumbergs, G. Pirvits, Ē.Bērzkalns, A.Felta), pret – nav, atturas – nav; 
L. Pavlovska balsošanā nepiedalās 
 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 68. “ Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes 
plānošanas reģiona attīstības padomē. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
Sēde slēgta plkst. 14.55. 
 
 
Protokols parakstīts 04.04.2013. 
 
 
 
Sēdes vadītāja      L.Pavlovska 
 
 
 
Protokolēja       S.Kokoreviča 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 50. 

28.03.2013. 
2.§ 

Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu 
 

Pamats 
 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173 
no 2008.gada 11.marta. 
 
Mērķis 
Pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas nodrošināšana. 
 
Izvērtējums 
Mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 2013. gadā ir Ls 40349,00 un 
papildus finansējums autoceļu un ielu ārkārtas uzturēšanas neatliekamiem darbiem 
2013.gadā ir Ls 10995,00-kopā Ls 51344,00. Šāds līdzekļu daudzums pietiek tikai ceļu 
un ielu ikdienas uzturēšanai-sniega tīrīšanai, greiderēšanai, bedrīšu labošanai. Kolkas 
pagastā uzsvars liekams uz ceļu virsmas uzlabošanu ar granti un asfalta granulātu, 
Dundagas pagastā uzsvars liekams uz ielu un trotuāru atjaunošanu pēc 
ūdenssaimniecības projekta realizācijas. Ja rodas papildus līdzekļi, tad lemjams atsevišķi 
par katru iecerēto pasākumu.  

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Apstiprināt ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2013. gadam: 
1.Ceļu un ielu attīrīšana no sniega- Ls 13000 
2.Ceļu greiderēšana- Ls 7000 
3.Bedrīšu remonts ar šķembām un asfaltbetonu- Ls 7000 
4.Ceļu virsmas uzlabošana ar granti un asfalta granulātu- Ls 13000 
5.Zāles pļaušana, ceļazīmju labošana, marķējuma atjaunošana- Ls 2349 
6.Rezerve Ls 8995 

 
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 51. 

28.03.2013. 

3.§ 
Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu 

 
Pamats: 

1. Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums Nr.4-1.2/13-40/2 no 08.02.2013.; 
2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pants; 
3. Dundagas novada domes Atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi Nr. 23 

no 24.11.2011. 
Mērķis: 
Administratīvās teritorijas labiekārtošana – atkritumu savākšanas un izvešanas 
kontrole. 
 
Izvērtējums: 
Pamatojoties uz Iepirkuma uzraudzības biroja 08.02.2013. lēmumu, atļaut pasūtītājam – 
Talsu novada pašvaldībai – slēgt iepirkuma līgumu ar atklātā konkursā “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāja izvēli Talsu, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, 
Mērsraga, Rojas, Tukuma novados” (ID Nr. TNP 2012/37) noteikto uzvarētāju un atstāt 
spēkā iepirkuma komisijas lēmumu par Konkursa rezultātiem (iepirkuma komisijas 
2012.gada 20.decembra sēdes protokols Nr.12), sadzīves atkritumu apsaimniekotājs - 
personu apvienība, ko veido SIA „Kurzemes ainava” un  SIA „Jūrmalas ATU”, piedāvā 
sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Dundagas novadā par Ls 3,91 
m3 bez PVN.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 3,91 Ls/m3 (bez PVN) ar 2013. 
gada 1. jūniju. 
 
Lēmums nosūtāms: SIA „Ziemeļkurzeme”, Kolkas pagasta pārvalde 

Lēmums nododams izpildei: Nekustamā īpašuma un projektu ieviešanas nodaļas 
vadītājs G.Kārklevalks 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 52. 

28.03.2013. 

4.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas 

pakalpojumiem 
Pamats 
Likums „Par pašvaldībām” 15. panta 15. punkts, 21. panta pirmās daļas 14. punkts (g), 
41. panta pirmās daļas 4. punkts, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10. panta 6. 
punkts.  
 
Mērķis 
Nodrošināt svinīgu laulības reģistrāciju dzimtsarakstu iestādē vai pēc personu lūguma 
citā piemērotā vietā. 
 
Izvērtējums 
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19. panta trešā daļa nosaka, ka dzimtsarakstu 
iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, savukārt, otrā daļa nosaka, ka  pēc 
personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā 
vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai 
piemērotus vai atbilstošus apstākļus. 
 
Svinīgas laulību reģistrācijas nodrošināšanai ir nepieciešams muzikālais pavadījums, 
ziedi u.c. rekvizīti, līdz ar ko tie ir papildus izdevumi, kuru segšanai pašvaldības var 
paredzot to kā maksas pakalpojumu. Savukārt laulību ceremonijas nodrošināšanai ārpus 
telpām citā piemērotā vietā, piemēram, jūras krastā, nepieciešama iepriekšēja vietas 
apskate izmantojot pašvaldības transportu un āra apstākļiem piemērots amata tērps. Tā 
kā laika apstākļus nevar prognozēt, pastāv risks iespējamiem laulību ceremonijas 
rekvizītu bojājumiem.  
Dienā, kad tiek veikta laulību reģistrācija ārpus telpām, tiek liegta iespēja šajā datumā 
laulību noslēgt vēl kādam pārim. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Ar 02.04.2013. noteikt maksu par Dundagas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas  
pakalpojumiem, ieskaitot PVN: 

    Par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju: 
Ls   15, - Dundagas novada iedzīvotājiem; 
Ls   20,- citu pašvaldību iedzīvotājiem; 
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Ls 70,- Par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju ārpus nodaļas telpām citā 
piemērotā vietā. 
Ārpus nodaļas telpām citā piemērotā vietā personām jānodrošina dzimtsarakstu 
nodaļas amatpersona ar transportu 

Dundagas novada Domes 2010. gada 28. aprīļa Lēmumu Nr. 166 Par maksas 
pakalpojumiem Dzimtsarakstu nodaļā atzīt par spēku zaudējošu. 
 
Lēmums nododams izpildei:  
Dundagas novada dzimtsarakstu nodaļa, vadītāja Rita Podkalne 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 53. 

28.03.2013. 
5.§ 

Par cirsmu izsoli nekustamajā īpašumā „Ošlejas” 
Pamatojums 
20.04.2006. meža inventarizācija (reģ. Nr.8206-03395); 
Meža likuma 9. un 10.panti; 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta (1)daļas 2) un 19)punkts un 76.panta 6)punkts. 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldības īpašuma „Ošlejas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
88500100067 meža platība ir 23.2 ha. Saskaņā ar 20.04.2006. meža inventarizācijas 
datiem kailcirtes vecumu ir sasniedzis mežs 2 nogabalos, 1 nogabalā kailcirtes vecums 
tiek sasniegts 2014.gadā: 

Nog.Nr. Platība ha Cirsmas gads 

2 0,7 2013 

15 1,1 2013 

18 0,8 2014 

Kopā 2,6  

 
Kopšanas cirte ir veicama 10 nogabalos 19,1 ha platībā: 

Nog.Nr. Platība ha 

1 0,6 

3 2,3 

4 0,5 

6 1,1 

7 2 

8 0,5 

9 2,4 

10 2,7 

13 5 

17 1,2 

Kopā 19,1 
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Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Sagatavot īpašuma „Ošlejas”, kadastra Nr.8850 010 0067 cirsmas pārdošanai izsolē:  
1.1 kailcirtes - 1.kvartāla 2., 15., un 18.nogabalā; 
1.2 kopšanas cirtes – 1.kvartāla 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 

17.nogabalā. 
 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 54. 

28.03.2013. 
6.§ 

Par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu a/s „Latvijas 
Valsts meži” biroja ēkas projektēšanai 

Pamats 
LVM Nekustamie īpašumi 2013.gada 7.marta Nr.4.1-1.2_01jo_150_13_266 iesniegums 
 
Mērķis 
Veicināt Dundagas ciema attīstību 
 
Izvērtējums 
Kā norādīts būves meta sagatavošanai paredzētajā 27/02/2012 izdotajā Plānošanas un 
arhitektūras uzdevuma projektā Nr. 127/2012: 

atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem biroja 
būvei paredzētais zemesgabals atrodas  Meža (dabas pamatnes) teritorijā [MT]. 
Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt ēku vai būvi izriet no teritoriju 
specifikas un, galvenokārt, saistīti ar rekreāciju saskaņā ar vides aizsardzības 
apstākļiem un teritorijas apsaimniekošanas noteikumiem. Apbūve šajās teritorijās 
nav primārais izmantošanas veids, bet pieļaujama tikai tad, ja tā nepieciešama 
atļautās izmantošanas nodrošināšanai. 
Papildus rezervētais zemesgabals “ Zeme Pils ielā” atrodas  savrupmāju un 
mazstāvu dzīvojamo ēku apbūves teritorijā [SM]  
Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un 
būves ir:  
savrupmāja; vienas ģimenes dzīvojamā māja, divu ģimeņu dzīvojamā māja, dvīņu 
māja, mazstāvu daudzdzīvokļu nams, 
Pamatojot ar detālplānojumu arī: - pārvaldes iestāde, telpas individuālā darba 
vajadzībām, privāts mājas bērnudārzs, sabiedriska iestāde, tirdzniecības/ 
pakalpojumu objekts, individuālās ražotnes. 

Iecerētās būves funkcija- biroju/ pārvaldes ēka- neatbilst spēkā esošā teritorijas 
plānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam, līdz ar to Būvvaldei nav likumīga 
pamata PAU izdošanai. 
 
Tomēr, izskatot būves metus, jāatzīmē, ka ieceres būvniecība šajā novietnē Būvvaldes 
skatījumā nerada neatrisināmas pretrunas un, ja šādu ieceri atbalsta Dundagas novada 
pašvaldība, un tā nav pretrunā ar vides un kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, 
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atbilstošas izmaiņas būtu ietveramas izstrādes stadijā esošajā Teritorijas plānojuma 
grozījumu projektā. 
 
Lai noskaidrotu sabiedrības un citu  iespējami ieinteresēto pušu viedokli, Būvvalde 
iesaka būvniecības ieceres metu nodot publiskajai apspriešanai atbilstoši Ministru 
kabineta 2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās 
apspriešanas kārtība“ nosacījumiem, kā arī pieprasīt atzinumus no Reģionālās Vides 
pārvaldes un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumos paredzēt 
zemes vienībām kadastra apzīmējums Nr.8850 020 0222, Nr.8850 020 0515 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos  biroja ēkas būvniecības tiesības. 

2. Nodot publiskajai apspriešanai visus reģistrētos iesniegumus par grozījumiem 
Dundagas pagasta teritorijas plānojumā 

 
Lēmums nosūtāms: LVM Nekustamie īpašumi 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļa 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 55. 

28.03.2013. 
7.§ 

Par nekustamā īpašuma "Vīles" sadalīšanu 
 
Pamats 
1.Andra Ramoliņa, SIA „Stiga RM” un Zentas Pabērzas pilnvarotās personas Agitas 
Vīgantes-Arstanovas, 2013. gada 25. februāra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
Domē 25.02.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/101-R). 
2.Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa. 
3.Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts. 
4.Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta (1) daļa. 
5.MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
 
Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Vīles” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Vīles” ar kadastra Nr.8850 005 0002 (turpmāk - nekustamais 
īpašums „Vīles”) kopējā platība ir 79,83 ha, tas atrodas Vīdales teritoriālā ciemā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 24,03 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 005 
0002, kuru 22,79 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,02 ha 
zeme zem ūdeņiem, 0,96 ha zeme zem ēkām un pagalmiem un 0,26 ha zeme zem 
ceļiem;  

2) 55,80 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 005 
0003, kuru 55,50 ha platībā aizņem meži un 0,30 ha pārējās zemes. 

Īpašnieki Andris Ramoliņš, SIA „Stiga RM” un Zentas Pabērzas pilnvarotā persona 
Agita Vīgante-Arstanova, vēlas no nekustamā īpašuma „Vīles” kā patstāvīgu nekustamo 
īpašumu atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0003 un piešķirt tam 
nosaukumu „Meža Vīles”. 

Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta (1) daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības 
darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, 
kas ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes 
vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju 
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nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes 
platībām (teritorijām).  

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 14. punkts 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) daļa 
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 „Vīles” (kadastra Nr. 8850 005 0002) sadalīšanai, atdalot 
no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0003. 
2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0002 atstāt nosaukumu „Vīles”. 
3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0003 piešķirt nosaukumu „Meža 
Vīles”. 
4.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0002 24,03 ha platībā atstāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 
5.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0003 55,80 ha platībā atstāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 
 
Lēmums nosūtāms: SIA „Stiga RM”, Pasta iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3101. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 56. 

28.03.2013. 
8.§ 

Par nekustamā īpašuma "Dižpumpuri" sadalīšanu un apvienošanu 
 
Pamats 
1.Rišarda Petraškeviča, 2013. gada 28. februāra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
Domē 07.03.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/114-P). 
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa, (3) daļas 2.punkts. 
3.    Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta (1) daļa. 
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
 
Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Dižpumpuri” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes 
vienību un pievienošana īpašumam „Annikas”. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Dižpumpuri” ar kadastra Nr.8850 009 0063 (turpmāk - 
nekustamais īpašums „Dižpumpuri”) kopējā platība ir 27,0 ha, tas atrodas Dūmeles 
teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 7,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 002 
0132, kuru 6,6 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,2 ha 
meži, 0,1 ha krūmāji, 0,1 ha zeme zem ūdeņiem un 0,1 ha pārējās zemes;  

2) 19,9 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 
0063, kuru 19,9 ha platībā aizņem meži. 

Īpašnieks Raitis Bergs pirkuma līgumā (noslēgts 2013. gada 28. februārī), kas 
noslēgts ar Rišardu Petraškeviču punktā 3.5. vienojas, ka visas nepieciešamās 
formalitātes un maksājumus par minētā Zemes gabalu atdalīšanu un reģistrēšanu 
zemesgrāmatā veiks Pircējs.  

Rišards Petraškevičs vēlas no nekustamā īpašuma „Dižpumpuri” kā patstāvīgu 
nekustamo īpašumu atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0132 un 
pievienot to nekustamam īpašumam „Annikas” ar kadastra Nr. 8850 002 0199. 

Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta (1) daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības 
darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, 
kas ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes 
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vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju 
nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes 
platībām (teritorijām). 

Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta (3) daļas 2.punkts nosaka, ka zemes 
ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes 
vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. 

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 14. punkts 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) daļa 
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 „Dižpumpuri” (kadastra Nr. 8850 009 0063) 
sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0132. 
2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0063 atstāt nosaukumu 
„Dižpumpuri”. 
3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0132 pēc atdalīšanas un 
pievienošanas nekustamam īpašumam „Annikas” ar kadastra Nr. 8850 002 0199, 
piešķirt nosaukumu „Annikas”. 
4.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0063 19,9 ha platībā atstāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 
5.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0132 7,1 ha platībā atstāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

 
Lēmums nosūtāms: Rišardam Petraškevičam, „Grīņi”, Roja, Rojas nov., LV-3264. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 57. 

28.03.2013. 
9.§ 

Par nekustamā īpašuma "Grāvmeži" sadalīšanu un apvienošanu. 
Pamats 
1.Vitālija Galaiska, 2013. gada 1. marta iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 
05.03.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/111-G). 
2.Zemes ierīcības likuma 8. panta (1) daļa, (3) daļas 2.punkts. 
3.Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4.MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
Mērķis 
1. Nekustamā īpašuma „Grāvmeži” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes 

vienību. 
2. Nekustamā īpašuma „Celmi”, „Gailenes” un atdalāmās zemes vienības no nekustamā 

īpašuma „Grāvmeži” apvienošana. 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Grāvmeži” ar kadastra Nr. 8850 004 0002 (turpmāk - 
nekustamais īpašums „Grāvmeži”), „Celmi” ar kadastra Nr. 8850 004 0016 (turpmāk - 
nekustamais īpašums „Celmi”) un „Gailenes” ar kadastra Nr. 8850 004 0037 (turpmāk - 
nekustamais īpašums „Gailenes”) īpašnieks ir Vitālijs Galaiskis. 

1. 
Nekustamā īpašuma „Grāvmeži” kopējā platība ir 99,69 ha, tas atrodas Cirstes 

teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 
1) 31,80 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 

0002,  
2) 25,42 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 

0008, 
3) 15,84 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 

0066, 
4) 15,06 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 

0080, 
5) 11,57 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 

0081. 
Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Grāvmeži” atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8850 004 0081. 
Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta (1) daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības 

projekta izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības 
darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, 
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kas ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes 
vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju 
nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes 
platībām (teritorijām).  

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 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. 

2. 
Nekustamais īpašums „Celmi” atrodas Cirstes teritoriālā ciemā, tā  kopējā platība ir 

18,50 ha un tas sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8850 004 0016. 

Nekustamais īpašums „Gailenes” atrodas Lapmežciema teritoriālā ciemā, tā kopējā 
platība ir 8,40 ha un tas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu  
8850 004 0037. 

Īpašnieks vēlas apvienot nekustamo īpašumu „Celmi”, „Gailenes” un no nekustamā 
īpašuma „Grāvmeži” atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0081 
un jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Celmi”. 

Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta (3) daļas 2.punkts nosaka, ka zemes 
ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes 
vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. 

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14. punkts nosaka, ka 
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam 
lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1.   Piekrist nekustamā īpašuma „Grāvmeži” (kadastra Nr. 8850 004 0002) sadalīšanai, 
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0081. 
2.  Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0002, 8850 004 0008, 8850 004 
0066 un 8850 004 0080 atstāt nosaukumu „Grāvmeži”. 
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0081 11,57 ha platībā atstāt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

4. Piekrist nekustamā īpašuma „Celmi” ar kadastra Nr. 8850 004 0016, „Gailenes” ar 
kadastra Nr.8850 004 0037 un no nekustamā īpašuma „Grāvmeži” atdalāmās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0081 apvienošanai. 

5. Nekustamajam īpašumam „Gailenes” ar kadastra Nr.8850 004 0037 un no 
nekustamā īpašuma „Grāvmeži” atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8850 004 0081 pēc pievienošanas nekustamajam īpašumam „Celmi” ar kadastra Nr. 
8850 004 0016 piešķirt nosaukumu „Celmi”. 

 
Lēmums nosūtāms: Vitālijam Galaiskim, Puikules iela 23, Rīga, LV-1030. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 58. 

28.03.2013. 
10.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazpreči” 
 
Pamats 

1) SIA „Apsīte” 13.03.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 13.03.2013. 
ar Nr.DD-3-26.1/13/123-A). 

2) Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts, 8. panta pirmās daļas 3. punkts. 
3) 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

26.3. punkts. 
4) 16.03.2010. MK noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 17. punkts. 
5) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem” 1. punkts. 
6) Dundagas pagasta padomes 19.11.2005. saistošo noteikumu Nr.11 „Dundagas 

pagasta apbūves noteikumi” 4.2.3. punkts. 
 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Mazpreči” ar kadastra Nr.8850 005 0001 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Mazpreči”) kopplatība ir 83,4 ha, tas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0001 un atrodas Vīdales teritoriālajā ciemā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Mazpreči” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 005 0001 sadalīt, atdalot no tās zemes gabalu aptuveni 9,8 ha platībā, 
kas kadastrāli uzmērot var tikt precizēts (pēc zemes lietošanas veida – lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme) un piešķirt tam nosaukumu „Papreči”. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu 
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 
ievērojot  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” 1. punktu ir apstiprināts Dundagas novada 
teritorijas plānojums, kas sastāv arī no Dundagas pagasta teritorijas plānojuma, kas 
apstiprināts ar Dundagas pagasta padomes 2005. gada 19. decembra saistošajiem 
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noteikumiem Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie 
noteikumi Nr.11).  

Saistošajos noteikumos Nr.11 nekustamā īpašuma „Mazpreči” zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8850 005 0001 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā 
„Lauksaimniecības teritorijas” (LT) kā meliorēta platība un „Mežu teritorijas” (MT).  

Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība – 
0,15 ha un platums – 50 m”. „Mežu teritorijām” (MT) nav noteikta jaunveidojamā zemes 
gabala minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar 
saistošo noteikumu prasībām. 

Nekustamā īpašuma „Mazpreči” teritorijā atrodas dabas liegums „Kaļķupes ieleja”. 
16.03.2010. MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 17. punkts nosaka, ka dabas liegumos zemes 
vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja katras atsevišķās zemes vienības platība 
pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes 
vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai 
uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar 
dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības 
uzturēšanai. 

Saskaņā ar īpašnieka iesniegto sadalīšanas shēmu, atdalāmā platība neatrodas dabas 
lieguma teritorijā, tāpēc var būt mazāka par 10 ha, savukārt pēc zemes ierīcības projekta 
realizēšanas zemes vienība, kurā atradīsies dabas liegums, būs lielāka par 10 ha.  

12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
26.3. punkts nosaka, ka projekta grafisko daļu saskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi – 
ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

Piekļūšana jaunveidojamai un esošai zemes vienībai paredzēta pa plānotu servitūta 
ceļu, kas pieslēgtos pašvaldības ceļam Vīdale-Mazpreči. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazpreči” 

(kadastra  
Nr. 8850 005 0001) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0001, 
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) Piekļuvi jaunveidojamai un esošai zemes vienībai paredzēt pa plānotu servitūta 
ceļu. 

4) Projekta grafisko daļu saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 
5) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts 

jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
 
Lēmums nosūtāms: SIA „Apsīte”, „Apsītes”, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3201. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 59. 

28.03.2013. 
11.§ 

Par grozījumiem Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumā Nr. 66. 
 
Pamats 

1. 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 137. punkts. 

2. 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12. panta (1) 
punkts, Pārejas noteikumu 2. punkta 1) apakšpunkts.  

3. Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmums Nr. 66 „Par Dundagas 
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu”. 

 
Mērķis 

Izstrādāt Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus. 
  
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumu Nr. 66 „Par Dundagas 
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu” tika nolemts 
izstrādāt Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus. Ar 
lēmumu tika apstiprināts arī Darba uzdevums Dundagas novada Dundagas pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. 

01.12.2011. stājās spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likums, kura 12. panta (1) 
punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumu. Likuma Pārejas noteikumu 2. punkta 1) apakšpunkts nosaka, ka 
Ministru kabinets līdz 2012. gada 31. maijam izdod šā likuma 7.panta pirmās daļas 1., 3., 
4., 5., 6. un 7.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus – t.i.: 

4) nosaka vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, 
izstrādes un sabiedriskās apspriešanas kārtību;  

5) nosaka prasības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājiem;  
6) nosaka vispārīgās prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, 

teritorijas izmantošanai un apbūvei;  
7) nosaka teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju. 
16.10.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” stājās spēkā 19.10.2012. Noteikumu 137. 
punkts nosaka atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra 
noteikumus Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. 
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  Lai Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus varētu 
izstrādāt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešams veikt 
grozījumus Darba uzdevumā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Veikt grozījumus ar Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumu Nr. 66 „Par Dundagas 
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu” apstiprinātajā 
Darba uzdevumā: 

1. Izteikt darba uzdevuma 1. punktu sekojošā redakcijā: 
„1. Pamatojums Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 
izmaiņas ir nepieciešamas jo:”. 

2. Izteikt darba uzdevuma 1.3. punktu sekojošā redakcijā:  
„1.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu struktūra un apraksts neatbilst 
spēkā esošiem normatīviem aktiem”. 

3. Izteikt darba uzdevuma 1.4. punktu sekojošā redakcijā: 
„1.4. Teritorijas plānojuma grozījumu priekšlikumos reģistrēti nekustamo īpašumu 
īpašnieku priekšlikumi plānotās darbības izmaiņām”. 

4. Izteikt darba uzdevuma 2. punktu sekojošā redakcijā: 
„2. Uzdevums”. 

5. Izteikt darba uzdevuma 2.1. punktu sekojošā redakcijā: 
„2.1. Izstrādāt teritorijas plānojuma grozījumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām”. 

6. Izslēgt darba uzdevuma 2.2. punktu. 
7. Izslēgt darba uzdevuma 2.3. punktu. 
8. Izslēgt darba uzdevuma 2.4. punktu. 
9. Izslēgt darba uzdevuma 2.5. punktu. 
10. Izteikt darba uzdevuma 2.6. punktu kā 2.2. punktu. 
11. Papildināt darba uzdevumu ar 2.3 punktu sekojošā redakcijā: 

„2.3. Teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi un termiņus saskaņot ar Dundagas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi”. 

12. Papildināt darba uzdevumu ar 2.4 punktu sekojošā redakcijā: 
„2.4. Teritorijas plānojuma grozījumus izstrādāt atbilstoši Dundagas novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus”. 

13. Izteikt darba uzdevuma 3.2. punktu sekojošā redakcijā: 
„3.2. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami atbilstoši 
16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” prasībām 

14. Papildināt darba uzdevumu ar 3.3 punktu sekojošā redakcijā: 
„3.3. Citi normatīvie akti un dokumenti, kas ir saistoši teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādāšanai”; 

15. Izteikt darba uzdevuma 3.3. punktu kā 3.4. punktu. 
16. Izteikt darba uzdevuma 3.4. punktu kā 3.5. punktu sekojošā redakcijā: 

„3.5. Vienkāršotā topogrāfiskā karte savietojama ar aktualizētu kadastra karti”. 
17. Izteikt darba uzdevuma 5. punktu sekojošā redakcijā: 

„5. Plānotie publiskās apspriešanas pasākumi un izstrādes laika grafiks:” 
18. Izteikt darba uzdevuma 5.1. punktu sekojošā redakcijā: 

„5.1. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu publiskā apspriešana veicama 
atbilstoši 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem””. 

19. Izteikt darba uzdevuma 5.2. punktu sekojošā redakcijā: 
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„5.2. Paziņojumu par publisko apspriešanu ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo 
citos sabiedrībai pieejamos veidos”. 
  20. Izteikt darba uzdevuma 5.3. punktu saskaņā ar pievienoto Dundagas pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laika grafiku (1. pielikums).  
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 60. 

28.03.2013. 
12.§ 

Par grozījumiem Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmumā Nr. 248 
 

Pamats 
1) 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 137. punkts. 
2) 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12. panta (3) punkts, 

28. panta (4) punkts, Pārejas noteikumu 2. punkta 1) apakšpunkts.  
3) Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmums Nr. 248 „Par detālplānojuma izstrādi 

nekustamam īpašumam „Mazirbes Lauri””. 
4) Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmums Nr. 249 „Par nekustamā īpašuma 

„Mazirbes Lauri” sadalīšanu”. 
  
Mērķis 

Detālplānojuma izstrāde zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105. 
  
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmumu Nr. 248 tika nolemts atļaut 
uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” (kadastra  
Nr.8862 002 0104) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 0,53 ha 
platībā, Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā. Ar lēmumu tika apstiprināts arī detālplānojuma 
darba uzdevums. 

01.12.2011. stājās spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likums, kura 12. panta (3) 
punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības 
detālplānojumu īstenošanu, savukārt 28. panta (4) punkts nosaka, ka detālplānojuma 
izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, 
nosaka vietējā pašvaldība darba uzdevumā. Likuma Pārejas noteikumu 2. punkta 1) 
apakšpunkts nosaka, ka Ministru kabinets līdz 2012. gada 31. maijam izdod šā likuma 
7.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus – 
t.i.: 

4) nosaka vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, 
izstrādes un sabiedriskās apspriešanas kārtību, līgumā par lokālplānojuma vai 
detālplānojuma izstrādi un finansēšanu iekļaujamos nosacījumus. 

16.10.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” stājās spēkā 19.10.2012. Noteikumu 137. 
punkts nosaka atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra 
noteikumus Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. 
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Saskaņā ar Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmumu Nr. 249 „Par nekustamā 
īpašuma „Mazirbes Lauri” sadalīšanu” tika nolemts piekrist nekustamā īpašuma 
„Mazirbes Lauri” (kadastra Nr.8862 002 0104) sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 un zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Steķi”. 
Valsts zemes dienestā ir reģistrēts nekustamais īpašums „Steķi” ar kadastra Nr. 8862 
002 0250, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105.  

Lai detālplānojumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 varētu 
izstrādāt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un aktuālākajiem kadastra 
datiem, nepieciešams veikt grozījumus detālplānojuma Darba uzdevumā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Veikt grozījumus ar Dundagas novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr. 248 „Par 
detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazirbes Lauri”” apstiprinātajā 
Darba uzdevumā: 

1) Izteikt darba uzdevuma virsrakstu sekojošā redakcijā: 
„Detālplānojuma izstrādei nekustamā īpašuma „Steķi” (kadastra Nr. 8862 002 0250) 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105”. 

2) Izteikt darba uzdevumu 1.3. punktu sekojošā redakcijā:  
„1.3. 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem””. 
3) Izteikt darba uzdevumu 2. punktu sekojošā redakcijā: 
„2. Detālplānojuma izstrādes uzdevums – izstrādāt detālplānojumu nekustamā īpašuma  
„Steķi” (kadastra Nr. 8862 002 0250) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 
0105, paredzot tajā savrupmājas ar palīgēkām un pansijas būvniecību” 
4) Izteikt darba uzdevumu 3. punktu sekojošā redakcijā: 
„3. Detālplānojuma izstrādes robežas atbilst nekustamā īpašuma „Steķi” (kadastra  
Nr. 8862 002 0250) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 robežām 
0,53 ha platībā”. 
5) Izteikt darba uzdevumu 5.1. punktu sekojošā redakcijā: 
„5.1. detālplānojums izstrādājams saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām”. 
6) Izslēgt darba uzdevuma 6.7. punktu. 
7) Izteikt darba uzdevumu 7.2. punktu sekojošā redakcijā: 
„7.2. detālplānojuma publiskā apspriešana ilgst ne mazāk par trim nedēļām un nav 
garāka par sešām nedēļām”. 
8) Izteikt darba uzdevumu 7.3. punktu sekojošā redakcijā: 
„7.3. publiskās apspriešanas materiālus sagatavo projekta izpildītājs”. 
9) Izteikt darba uzdevumu 7.4. punktu sekojošā redakcijā: 
„7.4. izstrādāto detālplānojuma redakciju, institūciju atzinumus un publiskās 
apspriešanas materiālus projekta izpildītājs iesniedz Dundagas novada Domē atzinuma 
saņemšanai. Izstrādes vadītājs izstrādāto detālplānojuma redakciju izskata četru nedēļu 
laikā un iesniedz to izskatīšanai vietējās pašvaldības domē, pievienojot savu atzinumu”. 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 61. 

28.03.2013. 
13.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža” 
 

Pamats 
Meža likuma 8.panta otrā daļa; Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu 

Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punkts 

Mērķis 

Noteikt koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras 
kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī kā arī 
zaudējumu atlīdzības koeficientu par dabas daudzveidības samazināšanu. 

Izvērtējums 

 Izdoti Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža”, kuru 26.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības dome līdz 
2012.gada 31.decembrim izdod šo noteikumu 22.punktā minētos saistošos noteikumus. 
Līdz minēto pašvaldības saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 
2012.gada 31.decembrim ir piemērojami spēkā esošie pašvaldību saistošie noteikumi 
par koku ciršanu ārpus meža zemes, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem. 
 

Dome noraidījusi priekšlikumus īpaši regulēt sabiedriskās apspriešanas 
procedūru un noteikt daudzus gadījumus, kurus uzskatīt par sabiedrībai nozīmīgiem, lai 
rīkotu publiskās apspriešanu. Šī iemesla dēļ tiek noteikts, ka sabiedriskā apspriešana 
tiek veikta tikai gadījumā, ja koku ciršana plānota kapsētā vai 10 metru attālumā no tās 
un publisko apspriešanu pieprasa vismaz 10 personas. Pašvaldībā nav aktuāla 
nepieciešamība pēc daudzām sabiedriskām apspriešanām, jo pašvaldībā nav novērota 
nepieciešamība pēc tādām. Arī zaudējumu atlīdzības noteikšana nelikās nepieciešama. 

Dundagas novada dome 2012.gada 20.decembrī apstiprināja saistošos 
noteikumus, kuros noteica koku ciršanas kārtību, tomēr no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas tika saņemti priekšlikumu saistošo noteikumu 
precizēšanai. Par saprātīgāko šobrīd atzīstama rīcība, kurā 2012.gada 20.decembra 
lēmums par saistošo noteikumu apstiprināšanu tiek atcelts un tiek izdots jauns lēmums. 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=247350#p22


33 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 28.marta  saistošo 
noteikumu Nr.6 „Par koku ciršanu ārpus meža”” projektu (pievienots pielikumā). 
2.Publicēt saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus un lēmumu triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. 

3.Atcelt Dundagas novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.346 “Par 
saistošajiem noteikumiem koku ciršanai ārpus meža”. 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Lindai 
Pavlovskai 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 62. 

28.03.2013. 
14.§ 

Par V.A. iesnieguma izskatīšanu 
 
1)    Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 15.februārī saņemts Vilmas Andersones 

(turpmāk arī - iesniedzēja) iesniegums, kas pašvaldībā reģistrēts ar Nr. DD-3-26.2/13. 

 

2) Iesniedzēja norāda, ka: 1) viņas tiesības tikušas ierobežotas, jo izsole tikusi rīkota 

pirms viņa saņēmusi atbildi uz iesniegumu, kurā lūgusi rast iespēju noslēgt nomas līgumu ar 

viņu bez izsoles rīkošanas; 2) pašvaldībai nebija tiesiska pamata rīkot zemesgabala nomas 

tiesību izsoli, jo bija pieteikusies tikai viena pretendente - Solvita Loka. Iesniedzēja lūdz 

atcelts Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

2013.gada 17.janvāra lēmumu Nr.1. 

 

3) Par pirmo norādi paskaidrojams, ka lūgums rast iespēju noslēgt nomas līgumu bez 

izsoles rīkošanas nerada iesniedzējam tiesisko paļāvību uz tā vēlmēm atbilstošu rezultātu. 

Pašvaldība nav paudusi viedokli, ka būtu iespējams noslēgt nomas līgumu ar iesniedzēju bez 

izsoles rīkošanas. Turklāt pašvaldība vairākkārt uzrunājusi iesniedzēju un informējusi par 

nepieciešamību aktīvi rīkoties, lai iegūtu nomas tiesības. Arī 2012.gada 20.decembrī 

iesniedzējai tika nosūtīta vēstule, kurā lūgts iesniegt pieteikumu zemes nomai. Iesniedzējai 

bija tiesības iesniegt pieteikumu nomas tiesību izsolei, bet nebija iemesla domāt, ka izsoli 

varētu nerīkot. 

 

4) Par otro norādi paskaidrojams, ka spēkā esošie saistošie noteikumi par zemesgabalu 

nomas maksas apmēru Dundagas novada domē pieņemti 2013.gada 24.janvāra sēdē. Līdz 

minēto saistošo noteikumu pieņemšanai pašvaldība vadījās pēc Dundagas novada domes 

2012.gada 26.jūlija sēdē pieņemtā saistošo noteikumu projekta (tas netika publicēts un 

nestājās spēkā, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izteica priekšlikumus 

tā precizēšanai). Pašvaldība ievēroja Dundagas novada domes 2012.gada 26.jūlijā pieņemto 

saistošo noteikumu projektu, jo ministrijas priekšlikumi nebija saistīti ar kādiem 

prettiesiskiem nosacījumiem saistošajos noteikumos un pašvaldības institūcijām ir saistoša 

domes griba, kura ir tiesiska. Esošajā gadījumā dome ar lēmumu bija noteikusi kārtību, kādā 

veicama zemesgabalu iznomāšana. 

 Saistošie noteikumi tika izstrādāti, balsoties uz principu, ka zemesgabals tiek 

iznomāts pirmajam un vienīgajam pretendentam par saistošajos noteikumos noteikto 

minimālo nomas maksu. Izsole paredzēta, ja zemesgabalu vēlas nomāt vairākas personas. 

Esošajā gadījumā interesi par zemesgabala nomu izteica divas personas. Savukārt, izsolē 

pieteicās tikai viena persona un tai arī zemesgabals tika iznomāts. Iesniedzējas norāde, ka 
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esošajā situācijā pašvaldība nav rīkojusies lietderīgi, tas ir, nav gādājusi, lai zemesgabals tiktu 

nodots lietošanā par iespējami augstāku cenu, nav pamatota, jo tika rīkota zemesgabala nomas 

tiesību izsole, kurā ikvienai personai bija tiesības iesniegt pieteikumu. Pašvaldības iespējas 

iznomāt zemesgabalu par iespējami augstāku cenu ir saistīta ar personu interesi par 

zemesgabala nomu - personu interese ir tā, kas nodrošina augstākas cenas iegūšanu. 

  

5) Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

81.panta otrās daļas 1.punktu Dundagas novada dome 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

atstāt negrozītu Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas 2013.gada 17.janvāra lēmumu Nr.1. 

 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona  

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 63. 

28.03.2013. 
15.§ 

Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

PAMATOJUMS 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts  
 
MĒRĶIS 
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā 
 
IZVĒRTĒJUMS 
1. Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 12.februārī saņemts Gaidas Upītes, dzimušas 
1942.gada 6.aprīlī, dzīvojošas Dundagas novada, Dundagas pagasta, Cirstes c. „Lazdiņos”, 
rakstveida iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Vigo Krauzes, dzimuša 1965.gada 
20.augustā deklarēto dzīvesvietu adresē: „Lazdiņi”, Cirste, Dundagas pagasts, Dundagas 
novads, pamatojot, ka Vigo Krauze minētajā adresē nedzīvo kopš 1998.gada un, ka uz 
doto brīdi viņa faktiskā dzīvesvieta nav zināma. Papildus G.Upīte iesniegumā vēl 
paskaidrojusi, ka Vigo Krauze ticis pierakstīts kā meitas Guntas civilvīrs, kura pašreiz 
dzīvo un strādā ārzemēs. 

Iesniegumam pievienota 2010.gada 8.janvārī izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība 
(kopija), nodalījums Nr. 5, kadastra numurs: 8850 004 0006, kas apliecina, ka 
nekustamā īpašuma „Lazdiņi” īpašuma tiesības nostiprinātas Gaidai Upītei. Pievienots 
arī izraksts no „Lazdiņu” mājas grāmatas, kas apstiprina dzīvesvietas pieraksta veikšanu 
Vigo Krauzem minētajā adresē (kopija). 

 
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir 
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā 
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks 
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.  

Pārbaudot LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personu, redzams, ka Vigo 
Krauze dzīvesvietu Dundagas novada, Dundagas pagasta, Cirstē, „Lazdiņi” deklarējis 
1997.gada 10.oktobrī. Pašvaldības rīcībā nav ziņu par V.Krauzes tiesisko pamatu 
dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē, jo īslaicīgi glabājamās lietas, saskaņā ar lietu 
glabāšanas termiņiem par 1998.gadu, ir jau iznīcinātas.  
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3. Lai izvērtētu Gaidas Upītes iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir 
pamats anulēt ziņas par Vigo Krauzes deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2013.gada 
25.februārī nosūtīja Vigo Krauzem vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt 
paskaidrojumus par Gaidas Upītes iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt 
pašvaldībā dokumentus, kas apliecinātu viņa tiesības būt deklarētam iepriekšminētajā 
adresē. Konstatēts, ka Vigo Krauze noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un 
iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu.  
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesiska 
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais 
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības 
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, 
tādēļ pašvaldība papildus ir noskaidrojusi, ka Vigo Krauze: 
3.1. pašreiz pastāvīgi dzīvo Laucienes pagastā, taču dzīvesvietu faktiskajā adresē nav 
deklarējis, ar to pārkāpjot arī Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta (1) punktu, kas 
nosaka, ka personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē; 
3.2. jau vairāk kā desmit gadus nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā un ar patreizējo 
likumisko īpašnieci Gaidu Upīti nav noslēdzis ne īres līgumu, ne kā citādi vienojies par 
tiesībām būt deklarētam citai personai piederošā īpašumā;  
3.3. savstarpējās attiecības ar Gaidas Upītes meitu Guntu ir izbeigtas. 
 
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā 
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav 
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
Ņemot vērā Gaidas Upītes 2013.gada 12.februāra iesniegumā norādīto un pašvaldības 
papildus noskaidroto, kā arī ievērojot to, ka Vigo Krauze nav iesniedzis dokumentus, kas 
apliecinātu tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka ziņas par 
Vigo Krauzes deklarēto dzīvesvietu ir anulējamas.   

Izvērtējot lietas apstākļus Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds 
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās 
daļas 2) punktu 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Anulēt ziņas par Vigo Krauzes, personas kods ......-..... deklarēto dzīvesvietu adresē  
Dundagas novads, Dundagas pagasts, Cirste, „Lazdiņi”.  
 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu 
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 
Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta (3) daļai administratīvais akts, kas paziņots kā 
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā  dienā pēc tā nodošanas 
pastā.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu 
Gaidai Upītei un Vigo Krauzem vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt  Administratīvās rajona tiesas 
Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401. 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 64. 

28.03.2013. 

16.§ 
Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas 

komisijas nolikumu 

 
Par komisijas nolikumu un komisijas sastāvu 

Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punkts, 61.pants; likuma "Par 
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" 5.pants 
 
Mērķis 
Veikt personu iesniegto materiālu iepriekšēju izskatīšanu nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieka statusa piešķiršanai 
 
Izvērtējums 
 Saskaņā ar likuma "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" 
5.pantu, lai veiktu personu iesniegto materiālu iepriekšēju izskatīšanu nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai, pašvaldība izveido komisiju. 
 Komisijas sastāvā iekļaujami arī likumos noteiktajā kārtībā reģistrēto Otrā 
pasaules kara dalībnieku un politiski represēto personu sabiedrisko organizāciju 
pārstāvji. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1.   Pieņemt iesniegto nolikuma „Dundagas novada pašvaldības Nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums” projektu (pievienots 
pielikumā). 

2. Par Dundagas novada pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku 
iesniegumu izskatīšanas komisijas priekšsēdētāju iecelt dzimtsarakstu nodaļas vadītāju. 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Lindai 
Pavlovskai, Centrālā administrācija 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 65. 

28.03.2013. 

17.§ 
Par novada vēlēšanu komisiju 

Pamats: 
1. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likuma 1.panta pirmā daļa; 
2. Dundagas novada vēlēšanu komisijas nolikuma 2.1. punkts  

Mērķis: 

Nodrošināt Dundagas novada vēlēšanu komisijas darbu pašvaldību vēlēšanās 
 
Izvērtējums: 
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 1.panta pirmo daļu un Dundagas novada vēlēšanu komisijas nolikuma 
2.1. punktu, Dundagas novada vēlēšanu komisija sastāv no 7 komisijas locekļiem. Sakarā 
ar novada vēlēšanu komisijas locekļa Raita Sirkela darbības izbeigšanos komisijā (miris 
17.03.2013.), nepieciešams izsludināt papildus kandidātu pieteikšanu darbam novada 
vēlēšanu komisijā pašvaldību vēlēšanu darba nodrošināšanai. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Izsludināt papildus kandidātu pieteikšanu darbam Dundagas novada vēlēšanu komisijā. 
 
 

Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 66. 

28.03.2013. 
18.§ 

Par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 
 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 20.panta otrā daļa, 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 
40.pants, 91.panta pirmās daļas 3.punkts 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Ievēlēt ALDONU ZUMBERGU par Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vietnieku. 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 67. 

28.03.2013. 
19.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silvijas” 

Pamats 

1. SIA „Metrum” 26.03.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 
27.03.2013. ar  
Nr. DD-3-26.2/13/142-S). 

2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” . 
4. Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmums Nr.182. „Par 

zemes ierīcības projektu īpašumam „Silvijas””. 
5. Dundagas novada Domes 28.02.2013. sēdes lēmums Nr.39 (protokols Nr.5, 

13.§) „Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma Nr. 182 
1. pielikumā”. 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Silvijas” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8862 006 0071 
trijās zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas 
iespējas izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmumu Nr.182. „Par zemes 

ierīcības projektu īpašumam „Silvijas”” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Silvijas” (kadastra Nr. 8862 006 0071) zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8862 006 0071, sadalot to trīs daļās. 

Ar Dundagas novada domes 28.02.2013. sēdes lēmumu Nr.39 (protokols Nr.5, 13.§) 
„Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma Nr. 182 1. pielikumā” 
tika izdarīti grozījumi Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmuma 
Nr.182. „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Silvijas”” 1. punktā. Ar lēmumu atļāva sadalīt zemes 
vienību trīs daļās, bet tika mainītas sadalīšanas robežas. 

Nekustamā īpašuma „Silvijas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8862 006 
0071 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai trijās zemes vienībās. Tas 
izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 
Piekļuve projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt no esošiem ceļa 
servitūtiem. 
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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 nekustamā īpašuma „Silvijas” ar kadastra  

Nr. 8862 006 0071 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8862 006 0071 
sadalīšanai trijās zemes vienībās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silvijas” sadalāmai: 
2.1. neapbūvētai 2,0960 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Silvijas” un 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2.2. neapbūvētai 3,0044 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Gangas” 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2.3. neapbūvētai 2,0010 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu „Silapureņi” 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

 
Lēmums nosūtāms:  

1. SIA „Metrum” –  Valdemāra iela 17, Talsi, LV-3201 

2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-

3401 

Lēmums nododams izpildei:  Attīstības un plānošanas nodaļai 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.6.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 68. 

28.03.2013. 
20.§ 

Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomē 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts; Reģionālās attīstības likuma 

17.panta pirmā daļa 

 

Mērķis 

Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības pārstāvniecību Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomē 

 

Izvērtējums 

Lai nodrošinātu Dundagas novada pašvaldības pārstāvniecību Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomē nepieciešams noteikt Dundagas novada pašvaldības pārstāvi. Saskaņā ar 

Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmo daļu par pārstāvi nosakāms kāds no attiecīgās 

domes deputātiem. 

2011.gada 22.jūnijā Dundagas novada dome par Dundagas novada pašvaldības pārstāvi 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē apstiprināja domes priekšsēdētāju Guntu 

Abaju un par aizvietotāju apstiprināja domes deputāti Benitu Osi. 

2013.gada 26.martā Kurzemes plānošanas reģions nosūtīja vēstuli, kurā lūdz, lai nodrošinātu 

pilnvērtīgu Dundagas novada pašvaldības pārstāvniecību Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomes sēdēs, izvirzīt pastāvīgu locekli darbam Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomes sēdēs. Papildus tiek sniegta informācija, ka pašvaldība ir tiesīga ievēlēt 2 

pārstāvjus - pastāvīgo locekli un aizvietotāju. Šobrīd aizvietotājs ir Dundagas novada domes 

deputāte Benita Ose. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Apstiprināt Dundagas novada domes priekšsēdētāju Lindu Pavlovsku par Dundagas 
novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 

Lēmums nosūtāms 

 Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Dundagas novada 
domes deputātei Benitai Osei (aizvietotājam), Kurzemes plānošanas reģionam 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 


