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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

  

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

Nr.5 
2013.gada 28.februārī 
Sēde sasaukta plkst. 14.00 
Sēde atklāta: plkst. 14.10 
Sēdē piedalās 12 deputāti: Benita Ose, Irina Jānberga, 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 
Administrācijas darbinieki: Inga Ralle, Alnis Auziņš, Aldis Pinkens, Zinta Eizenberga; 
Guntis Kļaviņš, Guntis Kārklevalks, Baiba Dūda, Daina Dēvita 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 
Darba kārtībā: 

1. Izpilddirektora un novada domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un 
citām aktualitātēm 

2. Par pašvaldības īpašuma nomu (Zēņu dīķis) 
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 
4. Par Dundagas novada ilgtspējīgas stratēģijas Darba uzdevuma precizēšanu 
5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par NĪN  piemērošanu 2013.gadā 
6. Par izmaiņām domes izveidoto komisiju sastāvos 
7. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 
8. Par nekustamā īpašuma „Pāces 8” sadalīšanu 
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Mežvidi” 
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu NĪ „Jaunlīdumi” 
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Amaļi” 

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Kurči” 

13. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma Nr.182 1.pielikumā 
14. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma Nr.181 1.pielikumā 
15. Par nekustamā īpašuma „Grabi” sadalīšanu 
16. Par bāriņtiesas darbības pārskatu 
17. Par Mazirbes internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu 
18. Par dzīvokļu jautājumiem 
19. Par novada simboliku (karogu) 
20. Par kompensāciju mācību izdevumu segšanai 
21. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisijas izveidošanu  
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22. Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē 

23. Par nodokļu maksātāja nosaukuma maiņu 

Dažādi jautājumi 
Par brīvdabas estrādes būvniecību 
Deputātu  jautājumi 

 
 
 

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

un citām aktualitātēm 
 

Novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle informē par iepriekšpieņemto lēmumu izpildi: 
1. Par automašīnas Volkswagen Passat pārdošanu – realizēta izsolē par Ls 555,- 
2. Ir nodibināta biedrība Mazirbē, kas realizēs kultūras pasākumu organizēšanu ciemā 
3. Šonedēļ pašvaldības autotransports tika aprīkots ar GPS 
4. Tuvākajā laikā Dundagas centrā tiks uzstādīt videonovērošanas kamera 
5. Ir noslēgts līgums par īpašuma „Jūras Pērles” novērtēšanu 
6.  2013.gada rīcību plānā paredzētajiem remontdarbiem tiek gatavotas precizētas 

izdevumu tāmes 
7. Ir notikusi tikšanās ar darba kolektīviem Dundagas vidusskolā, PII „Kurzemīte 

 
Jautājumi: 
 
G.Abaja- Par notiekošajiem remonta darbiem Kolkā īpašumā  „Zītari” (Līvu centra telpās). 
Vai ir remontdarbu tāmes? Līvu centra remonts nav iekļauts šī gada veicamajos 
pasākumos, kā arī nav noslēgts telpu nomas līgums. Budžetā līdzekļi ir paredzēti tikai 
dzīvojamā fonda remontam. Esmu par remontdarbu veikšanu Līvu centrā, bet to 
veikšanai ir jābūt saskaņotai ar domi. 
Izpilddirektore I.Ralle un finanšu speciāliste Z.Eizenberga skaidro, ka finansējums šo 
telpu remontam ir paredzēts Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas budžetā trīs 
dažādos kodos. Pirms līguma par telpu nodošanas nomā slēgšanas, vienojās telpas 
sakārtot, veicot kosmētisko remontu. 
A.Zumbergs – jāsecina, ka ir bijusi nekorekta rīcība ar budžetu. 
J.Jānberga- Kā vasarā tiks likts jumts PII „Kurzemīte”, vai uz šo laiku iestāde būs jāslēdz? 
I.Ralle- Jumta izbūves laikā iestāde nebūs jāslēdz, jo tiks veikti attiecīgi drošības 
pasākumi. 
G.Abaja- kādā procesā atrodas saistošie noteikumi par teritoriju uzturēšanu kārtībā? 
I.Ralle- ar tiem tiek strādāts. 
G.Abaja- Kā norit lifta izbūves projekts Pils ielā 6? 
G.Kļaviņš- būvvaldei bija dažas piezīmes, kas tiek ņemtas vērā. 
G.Abaja- par atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, kā tiks organizēta izpilde, kas 
būs atbildīgs par līgumu slēgšanu?  
G.Kārklevalks informē, ka IUB ir atsūtījis vēstuli ar atļauju slēgt līgumus. Notiks 
informatīva sanāksme SIA „Piejūra” akcionāriem, kurā piedalījās konkursa uzvarētāji. 
Katra pašvaldība slēgs ar apsaimniekotāju līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Līdz 
30.jūnijam tas ir jāizdara. Visas pašvaldības vienojās par savstarpēju sadarbību un  
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līguma neapmierinošas izpildes gadījumā lauzīs to visas „Piejūrā” ietilpstošās 
pašvaldības.  
A.Zumbergs- Kad mēs pārtrauksim administrēt izmaksas? Mēs esam zaudētāji. 
I.Jānberga- Kā virzās sporta dzīves organizēšana? 
I.Ralle- Ir bijusi tikšanās ar sporta komisiju un pārrunāta turpmākā darbība. Šobrīd esošā 
sporta un jaunatnes lietu organizatore sporta dzīvi organizēs tikai Kolkā un darbu ar 
jaunatni visā novadā. Uz doto brīdi uz sporta organizatora vietu Dundagā ir vakance, uz 
kuru pēc sporta komisijas ierosinājuma (kritēriji, veicamo darbu apjoms u.c. nosacījumi) 
tiks izsludināta pieteikšanās. 
 

 
2.§ 

Par pašvaldības īpašuma nomu (Zēņu dīķis) 
L.Pavlovska 

Pamats 
Biedrības „Kolkas makšķernieku klubs” 21.09.2012. iesniegums. 
LR MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
5.punkts. 
LR MK 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 4.4.apakšpunkts un 7.punkti. 
LR MK 11.08.2009. „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (Nr.918). 
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta (1)daļas 2)punkts. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.26 „Par pašvaldības īpašuma nomu (Zēņu dīķis). Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

3.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

L.Pavlovska, A.Zumbergs, A.Felta 
3.1. Pamats 
1) K.G. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 22.01.2013. ar  

Nr.DD-3-26.2/13/36-G). 
2) Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu 
Dundagas novadā”. 

 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
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NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.27 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 
3.2. Pamats 
 

1) A.E. 19.02.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 21.01.2013. ar 
Nr.DD-3-26.2/13/91-E). 

2) Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu 
Dundagas novadā”. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.28 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

4.§ 
Par Dundagas novada ilgtspējīgas stratēģijas Darba uzdevuma precizēšanu 

Ziņo G.Kļaviņš; L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Abaja 
Pamats 
Dundagas novada Domes 20.12.2012. lēmums Nr.356; 
Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmums Nr.188 3.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.29 „Par Dundagas novada ilgtspējīgas stratēģijas Darba uzdevuma 
precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 

5.§ 
Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 “Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanai 2013.gadā” 

L.Pavlovska 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 46.pants; likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 
otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā daļa, Pārejas noteikumu 47.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.30 „Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2013.gada 
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanai 2013.gadā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
 

6.§ 
Par izmaiņām domes izveidoto komisiju sastāvos 

L.Pavlovska 
Pamats 
Dundagas novada Domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja 02.01.2013. rīkojums Nr.4-
2.1/13/1. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.31 „Par izmaiņām domes izveidoto komisiju sastāvos”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

7.§ 
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 

L.Pavlovska 
7.1. Pamats 

 
1. Ainas Nierliņas 21.01.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 

21.01.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/32-N). 
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.32 „Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 
 

7.2. Pamats 
 

1. Gundegas Lapsiņas 05.02.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 
07.02.2013. ar Nr.DD-3-26.2/13/69-L). 

2. Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 04.04.2011. lēmums (atzinums) Nr.7837 
„Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants.. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.33 „Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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8.§ 

Par nekustamā īpašuma „Pāces 8” sadalīšanu 
L.Pavlovska 

Pamats 
1. Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2013. gada 11. janvāra iesniegums  

Nr. 4.1-1.2_0096_150_13_57 (reģistrēts Dundagas novada Domē 18.01.2013. ar  
Nr. DD-3-31.2/13/44). 

2.   Zemes ierīcības likums. 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret - 
nav, atturas – nav; Ē.Bērzkalns nebalso, lai nebūtu iespējams interešu konflikts 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.34 „Par nekustamā īpašuma „Pāces 8” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

 
 

9.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Mežvidi” 

L.Pavlovska, G.Abaja 
Pamats 

1. Ingas Leontjevas 17.01.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 
21.01.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/34-L). 

2.   Zemes ierīcības likums.   
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Aizsargjoslu likums. 
5.   Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 
novada teritorijas plānojumiem”. 
Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.35 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Mežvidi”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

10.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu NĪ „Jaunlīdumi” 

L.Pavlovska 

Pamats 

1. Edgara Pētersona 11.02.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 11.02.2013. 
ar Nr. DD-3-26.1/13/80-P). 

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 24.05.2012. sēdes lēmums Nr.141 (protokols Nr.5, 14.§) „Par 

zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Jaunlīdumi””. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.36. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu NĪ „Jaunlīdumi”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 

11.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Amaļi” 

L.Pavlovska 
Pamats 

1. Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” Nekustamie īpašumi 2013. gada 5. februāra 
iesniegums Nr. 4.1-1.2_00te_150_13_152 iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
Domē 07.02.2013. ar Nr. DD-3-31.1/13/106). 

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 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret - 
nav, atturas – nav; Ē.Bērzkalns nebalso, lai nebūtu iespējams interešu konflikts 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.37 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam 
„Amaļi””. Lēmums pievienots protokolam. 
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12.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Kurči” 

L.Pavlovska, G.Abaja 

Pamats 

1. SIA „Geometra” 25.02.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 25.02.2013. 
ar Nr. DD-3-26.1/13/99-Ģ). 

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 20.12.2012. sēdes lēmums Nr.348 (protokols Nr.15, 12.§) „Par 

zemes ierīcības projektu NĪ „Kurči””. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.38. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Kurči”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 
 

13.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma 

Nr.182 1.pielikumā 
L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Abaja 

Pamats 
1. Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmums Nr.182. „Par zemes ierīcības 

projektu īpašumam „Silvijas””. 
2. Jāņa Ozola 2013. gada 24. janvāra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 

24.01.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/45-O). 
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”. 
6. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada 

Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.39. „Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma 
Nr.182 1.pielikumā”. Lēmums pievienots protokolam. 
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14.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma 

Nr.181 1.pielikumā 
L.Pavlovska 

Pamats 
1. Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmums Nr.181. „Par zemes ierīcības 

projektu īpašumam „Valdnieki””. 
2. Agritas Bokumas 11.02.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 11.02.2013. ar 

Nr.DD-3-26.1/13/81-B). 
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”. 
6. Dundagas novada Domes 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas 

plānojums”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.40. „Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma 
Nr.181 1.pielikumā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
 

15.§ 
Par nekustamā īpašuma „Grabi” sadalīšanu 

L.Pavlovska 
Pamats 

1. Vitālija Galaiska, kurš uz pilnvarojuma pamata pārstāv Aldi Ermanbriku, 2013. gada  
1. februāra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 05.02.2013. ar  
Nr. DD-3-26.1/13/60-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 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.41. „Par nekustamā īpašuma „Grabi” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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16.§ 
Par bāriņtiesas darba pārskatu 2012.gadā 

L.Pavlovska, G.Abaja, A.Felta, U.Sila, B.Ose 
PAMATOJUMS 
LR Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtā daļa 
 

Bāriņtiesa ir pašvaldības veidota iestāde, kas pilda  valsts uzliktās funkcijas. Bāriņtiesa ir 
aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Civillikumā paredzētajos gadījumos izdara 
apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 
5.panta ceturto daļu bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei 
pārskatu par savu darbību. 
Dundagas novada bāriņtiesā ir 5 darbinieki-priekšsēdētāja, sekretāre (0,3 sl.) un 3 locekļi, 
kuriem maksā par nostrādātām stundām. 
 
2012.gadā par 11 ģimenēm, kuru aprūpē un uzraudzībā ir  23 bērni, tika saņemta informācija, 
ka ģimenē netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana. Darbā ar šīm 
ģimenēm ir iesaistījušies sociālā dienesta speciālisti, Dundagas vidusskolas, Kolkas 
pamatskolas sociālie pedagogi, skolu psihologi, valsts policijas pārstāvji, pašvaldības policijas 
inspektors, ģimenes ārsti Dundagā un Kolkā. Bērna aprūpes tiesības ir atņemtas 7 vecākiem- 3 
tēviem un 4 mātēm, tie bija 8 bērni, kuri cieta no vecāku pienākumu nepildīšanas. 
Pagājušajā gadā vienu adopciju apstiprināja tiesa un zēns ieguva vecākus, viena ģimene tika 
atzīta par adoptētājiem, viena ģimene pieteicās adopcijai. 
 
 Novadā 23 bērni ir ārpusģimenes aprūpē. Aizbildnībā ir 17 bērni, 6 bērni ir ārpusģimenes 
aprūpes iestādē. 
 
Mūsu novadā ir audžuģimene. 2012. gadā viena ģimene ieguva viesģimenes statusu. Tas 
nepieciešams, lai ārpusģimenes aprūpē esošais bērns brīvlaikos un nedēļas nogalēs varētu 
ciemoties pie radiniekiem. 
Bāriņtiesas lietvedībā ir 8 aizgādnības lietas par rīcībnespējīgām personām vai mirušo mantai.  
8 lēmumi tika pieņemti, lai aizstāvētu bērnu mantiskās intereses. 2012. gadā 2 lietas ir par 
sociālo pabalstu izmaksu pārtraukšanu personai un izmaksāšanu bērnam, jo ir sasniegts 15 
gadu vecums un likums paredz, ka tad bērns var pats saņemt valsts pabalstus vai apgādnieka 
zaudējuma pensiju. 
Tiesai  ir doti 2 atzinumi, kas skar bērnu intereses. Novada bāriņtiesa ir pieņēmusi 2 lēmumus 
par personas atbilstību bērnu audzināšanai un aprūpei. Tie ir lēmumi, kas skar ģimenes, kurās 
vecāki dodas darba meklējumos uz ārzemēm un prombūtne ir ilgāka par 3 mēnešiem. 
 
Bāriņtiesas lietvedībā aktīvas ir 118 lietas. 2012. gadā ir  pieņemti 50 lēmumi  (2010.gadā -27 
lēmumi, 2011. gadā- 42 lēmumi). 
Par bāriņtiesā 298 veiktajām notariālajām  darbībām ir iekasēti  Ls 446. 
 
Jautājumi: 
G.Abaja- Vai saredz iespējas šobrīd ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu pārvietošanu uz 
Mazirbes skolu? 
D.Dēvita- Šobrīd 2 bērni atrodas SOS bērnu ciematā, 2- Irlavas bērnu namā un 1 bērns 
Tērvetes bērnu namā. Nebūtu bērnu interesēs viņus izņemt no ierastās vides un 
pārvietot uz Mazirbes skolu. To varēs izmantot, ja radīsies ja8unas nepieciešamības 
bērnu izņemšanai no ģimenēm. 
U.Sila- Vai to bērnu, kuri darbdienās dzīvo Kolkas pamatskolas internātā, dzīvesvietas 
apstākļi tiek apsekoti un kontrolēti brīvdienās pie vecākiem? 
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D.Dēvita- Jā, tas tiek darīts. 
 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu, deputāti 
vienojas pieņemt zināšanai iesniegto pārskatu. 

 
 

17.§ 
Par Mazirbes internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Abaja 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 

NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.42. „Par Mazirbes internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

18.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

L.Pavlovska, R.Rūmniece, A.Felta, A.Zumbergs 
18.1. Par dzīvojamās platības īri 

 
Pamats: 
S.K. iesniegums DD -3-26.2/13/K no 05.02.2013. Likums “Par dzīvojamo telpu  īri”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.43. „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 
18.2. Par dzīvojamās platības īri 

Pamatojums 

L.F. iesniegums DD -3-26.2/13/40-K no 24.01.2013. Likums “Par dzīvojamo telpu  īri”. 
Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, no 
24.03.2010 – I. daļa 1.6.punkta 2) apakšpunkts palīdzība izīrētās dzīvojamās telpas 
apmaiņā pret citu īrējamu telpu. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.44. „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
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18.3. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
Pamats 

1. T.K. iesniegums Nr.D.D-3-26.2/12/39-A.  
2. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 14.panta 3.apakšpunkts.  
3. Domes Saistošie noteikumi Nr.11, no 24.03.2010 III. daļas 4.7.punktu un Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļu.  
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.45. „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

19.§ 
Par novada simboliku (karogu) 

Ziņo B.Dūda; L.Pavlovska 
Pamats 
Likuma par pašvaldībām 21.panta 7.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, I.Jānberga, U.Sila), pret - 
nav, atturas – nav; A.Zumbergs izgājis 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.46. „Par novada simboliku”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

20.§ 
Par kompensāciju mācību izdevumu segšanai 

L.Pavlovska, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, A.Felta, U.Sila 
Pamats 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26.panta 
trešā daļa; likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts 

Diskusijas: 
Ē.Bērzkalns- no sagatavotā projekta nav īsti skaidrs uz kuriem iedzīvotājiem un kādiem 
amatiem šie noteikumi tiks attiecināti 
Secina, ka šobrīd var apstiprināt šādus noteikumus, precizējot, ka tie attiecas uz 
pašvaldības institūcijām. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav;  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.47. „Par kompensāciju mācību izdevumu segšanai”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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21.§ 
Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas 

komisijas izveidošanu 
L.Pavlovska 

Pamats 
Likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 5.pants. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 11 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, L.Pavlovska, 
A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, I.Jānberga, U.Sila), pret - 
nav, atturas – nav; A.Felta izgājusi 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.48. „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa 
piešķiršanas komisijas izveidošanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
22.§ 

Par 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 
 
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. 

Diskusiju rezultātā rodas domstarpības par procesuālo kārtību, kādā tiek noteikta 
pārstāvniecības Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, par pārstāvja tiesībām, kā arī 
par domes priekšsēdētāja lomu padomes darbībā. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav;  
NOLEMJ: 
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz juridisku aspektu noskaidrošanai. 

Lēmums nododams izpildei 
 Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
23.§ 

Par nodokļu maksātāja nosaukuma maiņu 
L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Abaja 

Pamats 
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.1 panta septītā daļa; Ministru kabineta 2001.gada 
27.marta noteikumu Nr.150 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju 
struktūrvienības reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 7.2.punkts, 9.1.punkts 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (G.Abaja, B.Ose, G.Pirvits, A.Felta, 
L.Pavlovska, A.Zadiņš, Ē.Bērzkalns, R.Rūmniece, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, I.Jānberga, 
U.Sila), pret - nav, atturas – nav;  
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.49. „Par nodokļu maksātāja nosaukuma maiņu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
Dažādi jautājumi 

Par brīvdabas estrādes būvniecību 
 
Projektu vadītājs Guntis Kļaviņš  informē, ka pēc Kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas saņemtā atzinuma, plānotā estrādes būvniecībai ir vai nu jāsamazina veicamo 
darbu apjoms, vai jāizvēlas cita būvniecības vieta, ir veikti aptuvenie aprēķini par 
ieguldījumiem, ja būvniecība tiktu veikta citā vietā. 
Ir bijusi novada vadības personīga piedalīšanās inspekcijas sēdē, kurā tika norādīts, ka 
konkrētajā izvēlētajā vietā šāda apjoma būvniecību nevar veikt, jo izvēlētā teritorija ietilpst 
kultūras pieminekļa (pils) aizsardzības zonā 
 
Jautājums ir diskutēts arī komitejās, kur secināts, ka  

1) no estrādes sākotnējās ieceres (apjoma) atteikties nevar, jo tā tika plānotā konkrētām 
funkcijām. 

2) Ir jāizvēlas cita estrādes būvniecības vieta, kā, piemēram, starp dīķi un Tautas namu 
vai parka otrā galā blakus plānotajai LVM  administratīvajai ēkai. 

Lai nezaudētu iespēju iegūt EF finansējumu, šobrīd tiek ierosināts apsvērt iespēju par 
estrādes būvniecības 1.kārtas veikšanu sākotnēji izvēlētajā vietā (platformas izbūve un 
skatītāju vietu izbūve un teritorijas labiekārtojums). Estrādes aizmugures sienu varētu 
veidot transformējamu. Nākotnē varētu piesaistīt līdzekļus uzlabošanai un būvniecības 
2.kārtai. 
A.Zumbergs ierosina izbūvēt nelielu estrādi laukumā starp pili un baznīcu. 
Izskan iebildumi, ka šajā vietā kultūras pieminekļu inspekcija ne tik neļaus veikt 
būvniecību, jo laukums atrodas divu kultūras pieminekļu teritorijā (baznīca un pils), līdz 
ar ko no šīs ieceres jāatsakās. 
Vienojas virzīt estrādes būvniecības 1.kārtas veikšanu sākotnēji izvēlētajā vietā 
(platformas izbūve un skatītāju vietu izbūve un teritorijas labiekārtojums). 
 
Citi jautājumi: 
A.Zumbergs- Kā tiek nodrošināta Dundagas Mākslas un mūzikas skolas vadība? 
I.Ralle- DMMS direktores bezalgas atvaļinājuma laikā, direktora pienākumu izpildītāja ir 
vietniece Linda Celma, kura par papildus darba veikšanu saņem piemaksu 30% apmērā. 
A.Zumbergs- Cik ilgi var tā aizvietot? Cik ilgi šāda situācija tiek plānota un vai tādā 
gadījumā mums vajag DMMS divas administrācijas amata vietas (direktors un 
vietnieks)? 
I.Ralle- 1) normatīvie akti nereglamentē bezalgas atvaļinājuma ilgumu 2) darbība DMMS 
šobrīd var tikt nodrošināta apvienojot amatus, jo ir mācību gada vidus, kad darbu 
apjoms ir nedaudz mazāks nekā sākumā vai beigās. Šis variants ir atzīstams šobrīd par 
pieņemamu. 
G.Abaja- Vai domes lietvedībā ir iesniegts L.Pavlovskas iesniegums par atļauju savienot 
amatus skatīšanai domē? Pēc likuma iestādes vadītājam pēc apstiprināšanas amatā 
vajadzēja būt noteiktā laikā (7 dienu laikā) reģistrētam, lai domē varētu skatīt šo 
jautājumu. 
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L.Pavlovska atsaucas uz KNAB atbildes vēstuli par amatu savienošanu, kurā norādīts, ka, 
ja domes sēdē ieceļot personu par priekšsēdētāju, klātesošajiem bija zināms, un tika 
jautājums diskutēts, un deputāti zināja, ka amata kandidāts ieņem citu algotu amatu 
pašvaldības iestādē, tad lēmums par atļauj savienot amatus, atsevišķi jāpieņem nav. 
G.Abaja uzstāj, ka L.Pavlovskai bija 7 dienu laikā jāiesniedz iesniegums domē ar lūgumu 
atļaut savienot amatus un bija jābūt atsevišķam domes lēmumam par amatu 
savienošanu. 
L.Pavlovska- situācija kopš pagājušā gada 27.jūlija, kur tika izvērtēta situācija, nav 
mainījusies, un ar to, ka esmu paņēmusi bezalgas atvaļinājumu kā DMMS direktore, 
neesmu nodarījusi kaitējumu ne valstij, ne pašvaldībai, ne domei, bet ja uzskatāt, ka 
nepieciešams balsojums par atļauju savienot, tad balsojiet. Ja ir cita priekšsēdētāja 
kandidatūra, lūdzu virziet. Pie nelabvēlīga balsojuma rezultāta, zinu, kuru amatu 
izvēlēšos. 
A.Zumbergs- Pamatamats ir iestādes vadītājs, bet vietnieks ir īslaicīgi pildāms amats. 
Neesam vērtējuši spēju savienot divas pilnas amata vietas, un redzot, to, ka L.Pavlovska 
ir paņēmusi bezalgas atvaļinājumu kā direktore, saprotam, ka fiziski to savienot nevar. 
Norāda, ka uz valsts amatpersonām neattiecas Darba likuma regulējums. Uz vietnieku 
neattiecas amatu savienošanas ierobežojumi, bet uz domes priekšsēdētāju un iestādes 
vadītāju gan. 
B.Ose- Tad, kad lēmām par priekšsēdētāju, visas šīs lietas izrunājām, tas ir fiksēts 
protokolā. Ko tagad vēl gribam? Gribam ieceltu gubernatoru? 
A.Zumbergs- Gribam, lai visi likuma priekšā ir vienādi. Gunta Abaja tika ievēlēta par 
priekšsēdētāju. Viņa bija Attīstības nodaļas vadītājas amatā, un neviens pat neiedomājās, 
ka viņa varētu saglabāt amatu. Nonākot priekšsēdētāja amatā, arī es biju spiests atstāt 
visus saimnieciskos amatus un iecelt citus cilvēkus, lai uzņēmums varētu funkcionēt. 
L.Pavlovska- G.Abajai arī bija noslēgta vienošanās ar izpilddirektoru Ģ.Kalnbirzi, ka 
iepriekšējā amatā viņa varētu atgriezties, ja šī amata vieta būtu brīva pēc darba 
izbeigšanās domes priekšsēdētāja amatā. 
G.Abaja norāda, ka iestājās likumā noregulēta kārtība un priekšsēdētājai vajadzēja 
rakstīt uzraugošajai institūcijai, kas ir  KNAB, informēt par šo situāciju un lūgt dot 
atļauju amatu savienošanai. Atļauju var dot tikai KNAB. Deputāti var interpretēt tā kā 
viņam ir ērtāk. Ja neizdiskutējam, neizvērtējam, tad pēc likuma reāli te ir gan interešu 
gan ētikas rakstura konflikts. Ja mēs kā deputāti par to nerunājam, tad mēs visi, kā 
deputāti, esam administratīvi atbildīgi. Ja deputātam ir zināms, tad ir jāinformē.  
G.Pirvits- Vai sabiedrības acīs nevaram nostrādāt šos atlikušos mēnešus normāli? 
L.Pavlovska- uz pirmdienu tiks sagatavota vēstule KNAB. 
 
 
Sēde slēgta plkst. 16.00. 
 
Protokols parakstīts 05.03.2013. 
 
 
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.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 26. 
28.02.2013. 

2.§ 
Par pašvaldības īpašuma nomu (Zēņu dīķis) 

 
Pamats 
Biedrības „Kolkas makšķernieku klubs” 21.09.2012. iesniegums. 
LR MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
5.punkts. 
LR MK 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 4.4.apakšpunkts un 7.punkti. 
LR MK 11.08.2009. „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (Nr.918). 
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta (1)daļas 2)punkts. 
 

Mērķis 
Sabiedrībai nozīmīga pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošana un sakārtošana. 
 

Izvērtējums 
Biedrība „Kolkas makšķernieku klubs” lūdz nodot nomā vai apsaimniekošanā 
pašvaldības nekustamā īpašuma „Zēņu dīķis” (kadastra Nr.88620070256) zemes 
vienības daļu un tās sastāvā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 88620070256001. 
Biedrība „Kolkas makšķernieku klubs” nodarbojas ar jauniešu un pieaugušo brīvā laika 
pasākumu organizēšanu, vides sakopšanu un uzturēšanu, makšķerēšanas sporta 
veicināšanu un makšķerēšanas sporta sacensību organizēšanu. 
Dundagas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Zēņu dīķis” esošā ūdenskrātuve ir 
iecienīta makšķerēšanas vieta. 
Biedrība „Kolkas makšķernieku klubs” vēlas veikt ūdenskrātuves gultnes attīrīšanu no 
kritušiem un bebru sagāztiem kokiem, ūdens līmeņa regulēšanas iekārtas atjaunošanu, 
zivju mazuļu ielaišanu un apkārtnes sakopšanu. Lai piesaistītu līdzekļus savu ieceru 
īstenošanai biedrība „Kolkas makšķernieku klubs” ir gatavs piedalīties Eiropas 
Savienības projektu konkursos. 
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Saskaņā ar LR MK 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem” 7.punktu lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai 
pieņem iznomātājs – šajā gadījumā Dundagas novada Dome. 
Saskaņā ar LR MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 5.punktu, ja iznomā apbūvētu pašvaldības zemesgabalu, uz kura atrodas 
pašvaldības būves, zemes nomas un būves nomas līgumi slēdzami vienlaikus. 
 Ūdenstilpi saskaņā ar LR MK 11.08.2009. „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (Nr.918) var iznomāt 
šādiem ūdenstilpes izmantošanas veidiem: 
 2.2. amatierzvejai – makšķerēšanai; 
 2.7. rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai). 
  

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Nodot Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zēņu dīķis” (kadastra 
Nr.88620070256) zemes vienības daļu 4,3 ha platībā un tās sastāvā esošo būvi ar 
kadastra apzīmējumu 88620070256001 ilgtermiņa nomā biedrībām vai 
nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, šādiem ūdenstilpes 
izmantošanas veidiem: 
 1.1. amatierzvejai – makšķerēšanai; 
 1.2. rekreācijai. 
2. Uzdot pašvaldības juriskonsultam sagatavot pašvaldības īpašuma nomas noteikumus. 
Izpildes termiņš – 10.03.2013. 

 
Lēmuma pielikumā - iznomājamās zemes vienības daļas shēma. 
 
Lēmums nododams izpildei: juriskonsultam Aigaram Šturmam, Dundagas novada 
pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 
 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

 
LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 27. 
28.02.2013. 

3.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 
 

Pamatojoties uz personu datu aizsardzību, lēmums netiek publicēts. 
 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

 
LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 28. 
28.02.2013. 

3.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 
 
Pamatojoties uz personu datu aizsardzību, lēmums netiek publicēts. 
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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.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 29. 
28.02.2013. 
 

4.§ 
Par Dundagas novada ilgtspējīgas stratēģijas Darba uzdevuma precizēšanu 

 
Pamats 
Dundagas novada Domes 20.12.2012. lēmums Nr.356; 
Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmums Nr.188 3.punkts. 
 
Mērķis 
Izstrādāt Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada Dome, ņemot vērā 2012.gada novembrī sabiedriskajās apspriedēs saņemtos 
iebildumus par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu, kā arī priekšlikumus, kas jādara, lai 
šo dokumentu uzlabotu, nolēma precizēt Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādes darba uzdevumu.  
  

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt precizēto darba uzdevumu Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2014.- 2030. gadam izstrādei. (Darba uzdevums – lēmuma pielikumā) 
 

 
 
 

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.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 30. 
28.02.2013. 

5.§ 
Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 “Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanai 2013.gadā”. 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 46.pants; likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 
otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā daļa, Pārejas noteikumu 47.punkts. 
 
Mērķis 
Nepieciešams izlabot tehnisku kļūdu. 
Izvērtējums 
Saistošajos noteikumos tiek grozīts 5.punkts – tiek pareizi norādīts Dundagas novada domes 
2012.gada 26.janvāra saistošo noteikumu numurs un gads saistošo noteikumu nosaukumā. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Dundagas novada domes 
2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Saistošie noteikumi nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanai 2013.gadā” projektu (pievienots pielikumā). 
 
Lēmums nosūtāms:  

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 
2. Laikrakstam “Dundadznieks” publicēšanai 
 
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.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 31. 
28.02.2013. 

6.§ 
Par izmaiņām domes izveidoto komisiju sastāvos 

Pamats 
Dundagas novada Domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja 02.01.2013. rīkojums Nr.4-
2.1/13/1. 
 
Izvērtējums 
Saskaņā ar 02.01.2013. rīkojumu Nr.4-2.1/13/1 ir izbeigtas darba attiecības ar pašvaldības 
izpilddirektoru Mareku Griciku, kurš ar Domes 24.08.2011. lēmumu Nr. 238. tika iekļauts 
Iepirkumu komisijas sastāvā un apstiprināts iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatā, kā arī 
lēmumu Nr.215 ar kuru apstiprināts Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, 
atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvā.  
  

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Atcelt Dundagas novada Domes 24.08.2011. lēmumu Nr.238 (protokols Nr.13.); 
2. Dundagas novada pašvaldības materiālo vērtību norakstīšanas komisijas sastāvā iecelt 

izpilddirektori Ingu Ralli. 
3. Dundagas novada pašvaldības materiālo vērtību norakstīšanas komisijas 

priekšsēdētājas amatā iecelt Ingu Ralli. 
4. Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā iecelt izpilddirektori Ingu 

Ralli; 
5. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amatā iecelt Ingu Ralli. 
6. Atcelt Dundagas novada Domes 24.08.2011. lēmumu Nr.215 (protokols Nr.13.); 
7. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

sastāvā iecelt izpilddirektori Ingu Ralli; 
8. privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas priekšsēdētājas amatā iecelt 

Ingu Ralli. 
 

 
 

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.5.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 32. 

28.02.2013. 
7.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 
7.1. Pamats 

 
1. Ainas Nierliņas 21.01.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 

21.01.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/32-N). 
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 

Mērķis 
Piešķirt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 010 0002. 

 
Izvērtējums 

Ainas Nierliņas īpašumā Lateves teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā atrodas nekustamais īpašums „Lapenes” ar kadastra Nr. 8850 010 0002, kuram: 

1) pēc Valsts zemes dienesta datiem ir nosaukums „Lapenes”; 
2) pēc zemesgrāmatas datiem ir nosaukums „Lapenes-1” (Dundagas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 113). 
Lai novērstu pretrunas starp Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatas datiem, 

īpašnieks vēlas, lai nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 8850 010 0002 tiktu 
piešķirts nosaukums „Lapenes”.  

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 nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 8850 010 0002, kura sastāvā 

ietilpst divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0002 un 8850 017 0073 
nosaukumu „Lapenes”. 

 
Lēmums nosūtāms:  

1. Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa – Graudu iela 27/29, 
Liepāja, LV-3401. 

2. Aina Nierliņa, „Lapenes”, Lateve, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-
3270. 

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.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 33. 
28.02.2013. 

7.§ 
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam 

 
7.2. Pamats 

 
1. Gundegas Lapsiņas 05.02.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 

Domē 07.02.2013. ar Nr.DD-3-26.2/13/69-L). 
2.   Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 04.04.2011. lēmums (atzinums) 
Nr.7837 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto 
zemi”. 
3.  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. pants.. 

 
Mērķis 
Piešķirt nosaukumu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0061, 8850 001 0062 
un 8850 001 0137. 
 
Izvērtējums 
Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija 04.04.2011. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 7837  
„Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”, kurā atzīst 
Gundegai Lapsiņai īpašuma tiesības uz Dundagas novada Dundagas pagasta zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumiem 8850 001 0061, 8850 001 0062 un 8850 001 0137 daļu 7,54 ha 
kopplatībā (par bijušā Rīgas apriņķa Stopiņu pagasta īpašuma „Glāznieki” zemes daļu 5,03 ha 
platībā) vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pie zemes kadastrālās uzmērīšanas, ņemot vērā 
pieļaujamo piesaisti. 
Zemes vienības atrodas Mazirbes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 
Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0061, 8850 001 0062 un 8850 001 0137 
lūdz piešķirt nosaukumu „Šnepes”. Zemes vienībās 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 vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0061, 8850 001 0062 un  
8850 001 0137 nosaukumu „Šnepes”. 
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Lēmums nosūtāms:  
1. Gundegai Lapsiņai – Maskavas iela 222c, dz. 20, Rīga, LV-1019. 
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        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.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 34. 
28.02.2013. 

8.§ 
Par nekustamā īpašuma „Pāces 8” sadalīšanu 

Pamats 
1. Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” 2013. gada 11. janvāra iesniegums  

Nr. 4.1-1.2_0096_150_13_57 (reģistrēts Dundagas novada Domē 18.01.2013. ar  
Nr. DD-3-31.2/13/44). 

2.   Zemes ierīcības likums. 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

 
Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Pāces 8” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Pāces 8” (kadastra Nr.8850 020 0437) kopējā platība ir 
17,1384 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 3,7 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 
0047, kas atrodas Lateves teritoriālā ciemā;  

2) 0,4811 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 
0437, kas atrodas Dundagas blīvās apbūves teritorijā; 

3) 0,1573 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 
0449, kas atrodas Dundagas blīvās apbūves teritorijā; 

4) 12,8 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 024 
0007, kas atrodas Sabdagas teritoriālā ciemā. 

Īpašnieks, kuru uz speciālpilnvaras pamata pārstāv Andis Petruss, vēlas no 
nekustamā īpašuma „Pāces 8” kā patstāvīgu nekustamo īpašumu atdalīt zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0007 un piešķirt tam nosaukumu „Valsts mežs 
Sabdagas”. 

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 
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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 „Pāces 8” (kadastra Nr. 8850 020 0437) sadalīšanai, 
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0007. 

2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0047, 8850 020 0437 un  
8850 020 0449 atstāt nosaukumu „Pāces 8”. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0007 piešķirt nosaukumu „Valsts 
mežs Sabdagas”. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0047 3,7 ha platībā un zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0449 0,1573 ha atstāt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0437 0,4811 ha platībā atstāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM 
kods 0601). 

6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0007 12,8 ha platībā mainīt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

 
Lēmums nosūtāms: AS „Latvijas valsts meži” LVM Nekustamie īpašumi, Upes iela 4, 
Dundaga, LV-3270. 
 
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.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 35. 
28.02.2013. 

9.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Mežvidi” 

Pamats 
1. Ingas Leontjevas 17.01.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 

21.01.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/34-L). 
2.   Zemes ierīcības likums.   
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Aizsargjoslu likums. 
5.   Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 
novada teritorijas plānojumiem”. 
Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Mežvidi” (kadastra Nr.8850 001 0026) kopplatība ir 7,3 ha, tas 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0026 un atrodas 
Mazirbes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

Īpašniece vēlas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0026 sadalīt, 
atdalot no tās zemes gabalu aptuveni 3,3 ha platībā, kas kadastrāli uzmērot var tikt 
precizēts (pēc zemes lietošanas veida – lauksaimniecībā izmantojamā zeme) un piešķirt 
tam nosaukumu „Mazmežvidi”.  

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 „Mežvidi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0026 atrodas 
plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) kā meliorēta 
platība.  

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. 
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Nekustamais īpašums „Mežvidi” atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 
aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības joslā.  

Likuma „Aizsargjoslu likums” 36.panta (1) 2) nosaka, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča piekrastes aizsargjoslā ārpus pilsētām un ciemiem, sadalot zemes gabalu vairākos 
zemes gabalos, katra zemes gabala platība nedrīkst būt mazāka par trim hektāriem, 
izņemot gadījumus, kad atdalāmais zemes gabals ir nepieciešams šajā pantā minētās 
infrastruktūras vai inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un tā apbūves 
nosacījumus paredz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. 

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 „Mežvidi” (kadastra  
Nr. 8850 001 0026) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0026, 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 zemes vienībai paredzēt pa plānotu servitūta ceļu. 
4) Izstrādājot zemes ierīcības projektu, paredzēt piekļuvi nekustamam īpašumam 

„Mazirbes mežs” (kadastra Nr. 8850 001 0029) pa plānotu servitūta ceļu. 
5) Projekta grafisko daļu saskaņot ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Dabas aizsardzības 

pārvaldi, Dundagas novada pašvaldību un AS „Latvenergo”. 
6) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā zemes ierīcības projekts 

jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
 
Lēmums nosūtāms: Ingai Leontjevai, „Skolotāju māja 2”-7, Mazirbe, Kolkas pag., 
Dundagas nov., LV-3275. 
 
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.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 36. 
28.02.2013. 

10.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu NĪ „Jaunlīdumi” 

Pamats 

1. Edgara Pētersona 11.02.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 
11.02.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/80-P). 

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 24.05.2012. sēdes lēmums Nr.141 (protokols Nr.5, 14.§) 

„Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Jaunlīdumi””. 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Jaunlīdumi” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 003 0056  
divās zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 
izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 24.05.2012. sēdes lēmumu Nr.141 (protokols Nr.5, 
14.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Jaunlīdumi””, nekustamā 
īpašuma „Jaunlīdumi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 003 0056 ir izstrādāts 
zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās zemes vienībās. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes 
robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuve projektētajām zemes 
vienībām ir iespējams nodrošināt pa pašvaldības autoceļu Lecenieki-Gruži no valsts vietējā 
autoceļa V 1365 Cirstes-Ciemgaļi. 

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 „Jaunlīdumi” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 003 0056  sadalīšanai divās zemes 
vienībās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunlīdumi” 
sadalāmai: 



30 
 

2.1. neapbūvētai 12,0 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu 
„Jaunlīdumi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2.2. neapbūvētai 1,0 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 pēc atdalīšanas un 
pievienošanas nekustamam īpašumam „Mazlecnieki” ar kadastra Nr. 8850 004 
0085, piešķirt nosaukumu „Mazlecnieki” un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

 
Lēmums nosūtāms:  

1. Edgaram Pētersonam –  atdodams personīgi novada domē 

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.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 37. 
28.02.2013. 

11.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Amaļi” 

Pamats 
1) Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” Nekustamie īpašumi 2013. gada 5. februāra 

iesniegums Nr. 4.1-1.2_00te_150_13_152 iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
Domē 07.02.2013. ar Nr. DD-3-31.1/13/106). 

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 „Amaļi” (kadastra Nr.8850 015 0031) kopplatība ir 12,7 ha, tas 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0031 un atrodas 
Sūdes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

Īpašniece Edīte Seipule, kuras vārdā saskaņā ar pilnvarojumu rīkojas Andis Petruss,  
vēlas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0031 sadalīt, atdalot no tās 
zemes gabalu aptuveni 6,3 ha platībā, kas kadastrāli uzmērot var tikt precizēts (pēc 
nekustamā īpašuma  lietošanas veida – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība) un piešķirt tam nosaukumu „Amaļi”.  

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 „Amaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0031 atrodas 
plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) kā meliorēta platība 
un „Mežu teritorijas” (MT).  

Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3. punkts lauksaimniecības teritorijām 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. 



32 
 

Plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu Nr.11 
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 „Amaļi” (kadastra  

Nr. 8850 015 0031) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0031, 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 zemes vienībai paredzēt pa plānotu servitūta ceļu. 
4. Plānoto piekļuves risinājumu saskaņot ar iesaistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem 

un VAS „Latvijas valsts ceļi”. 
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā zemes ierīcības projekts 

jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
 
Lēmums nosūtāms: AS „Latvijas valsts meži” LVM Nekustamie īpašumi – Upes iela 4, 
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270. 
 
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.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 38. 
28.02.2013. 

12.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Kurči” 

Pamats 

1. SIA „Geometra” 25.02.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 25.02.2013. 
ar Nr. DD-3-26.1/13/99-Ģ). 

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 20.12.2012. sēdes lēmums Nr.348 (protokols Nr.15, 12.§) „Par 

zemes ierīcības projektu NĪ „Kurči””. 
 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Kurči” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0002  divās 
zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 
izveidotajām zemes vienībām. 
 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 20.12.2012. sēdes lēmums Nr.348 (protokols Nr.15, 
12.§) „Par zemes ierīcības projektu NĪ „Kurči””, nekustamā īpašuma „Kurči” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu  8850 012 0002 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai 
divās zemes vienībās. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti 
apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piebraucamais ceļš jaunveidotajām zemes vienībām plānots 
pa teritoriju, kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta 
nodibināšanai. 

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 „Kurči” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu  8850 012 0002 sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kurči” sadalāmai: 
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2.1. neapbūvētai 48,0 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu „Meža 
Kurči” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

2.2. neapbūvētai 22,4 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 paturēt nosaukumu „Kurči” 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

 
Lēmums nosūtāms:  

1. SIA „Geometra” –  atdodams personīgi novada domē 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

 
LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 39. 
28.02.2013. 

13.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma 

Nr.182 1.pielikumā 
Pamats 

1) Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmums Nr.182. „Par zemes 
ierīcības projektu īpašumam „Silvijas””. 

2) Jāņa Ozola 2013. gada 24. janvāra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 
24.01.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/45-O). 

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”. 
6) Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada 

Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”. 
 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmumu Nr.182. „Par zemes 
ierīcības projektu īpašumam „Silvijas”” (turpmāk - lēmums Nr.182) tika atļauts izstrādāt  
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silvijas” ar kadastra Nr. 8862 006 0071 
(turpmāk - nekustamais īpašums „Silvijas”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8862 006 0071, sadalot to trīs daļās saskaņā ar 1. pielikumu. 

2013. gada 24. janvārī pašvaldība ir saņēmusi Jāņa Ozola iesniegumu, kurā tiek lūgts 
izdarīt grozījumus Dundagas novada domes lēmuma Nr.182. 1. pielikumā un atļaut sadalīt 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 006 0071 trīs daļās saskaņā ar sagatavoto zemes 
ierīcības projektu (1.pielikums). 

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 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 
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atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „„Dabas pamatnes” teritorijas” (DP) un „Mežaines ar 
mājvietām teritorija” (MZ). 

Saistošajos noteikumos Nr.21 nav regulējuma, kā sadalīt zemes vienību, ja tās teritorijā ir 
atļautas divas vai vairākas plānotās izmantošanas. 

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”. 

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”. 

Saskaņā ar sagatavoto zemes ierīcības projektu, nekustamam īpašumam „Silvijas” katrā 
jaunveidojamajā zemes vienībā saglabājas divas teritorijas plānotās izmantošanas – „Dabas 
pamatnes teritorija” (DP) un Mežaines ar mājvietām teritorija” (MZ). 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 006 0071 daļēji atrodas krasta kāpu 
aizsargjoslā. Īpašnieka pilnvarotais pārstāvis Jānis Ozols ir iesniedzis Dundagas novada 
pašvaldībā Valsts vēstures arhīva dokumentus, kas pierāda iepriekšējās apbūves eksistenci 
īpašuma „Silvijas” teritorijā. Šī apbūve atradās Baltijas jūras Krasta kāpu aizsargjoslā, taču 
saistošie noteikumi Nr.21 neparedz apbūves tiesības nekustamā īpašuma „Silvijas” krasta 
kāpu aizsargjoslas daļā. 

Sadalot nekustamo īpašumu „Silvijas” saskaņā ar zemes ierīcības projektu veidotos 
sekojošas zemes vienības: 

1) 1. zemes vienība 2,0960 ha platībā, kas atbilst minimālajām zemes vienības platībām 
„Mežaines ar mājvietām teritorijā” (MZ). 1. zemes vienībā apbūves tiesības tiks 
nodrošinātas plānotās izmantošanas daļā „Mežaines ar mājvietām teritorija” (MZ) 
ārpus krasta kāpu aizsargjoslas. 

2) 2. zemes vienība 3.0044 ha platībā, kas atbilst minimālajām zemes vienības platībām 
„Dabas pamatnes teritorijā” (DP). 2. zemes vienībā apbūves tiesības tiks nodrošinātas 
plānotās izmantošanas daļā „Mežaines ar mājvietām teritorija” (MZ) ārpus krasta kāpu 
aizsargjoslas. 

3) 3. zemes vienība 2.0010 ha platībā, kas atbilst minimālajām zemes vienības platībām 
„Mežaines ar mājvietām teritorijā” (MZ). 3. zemes vienībā apbūves tiesības tiks nodrošinātas 
plānotās izmantošanas daļā „Mežaines ar mājvietām teritorija” (MZ) ārpus krasta kāpu 
aizsargjoslas.  

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

  
Dundagas novada Dome nolemj: 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmuma Nr.182. „Par 
zemes ierīcības projektu īpašumam „Silvijas”” 1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: 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 1. 
pielikumu. 
 
Lēmums nosūtāms: Jānim Ozolam, Smilšu iela 3, Kadaga, Ādažu nov., LV-2103 
 
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.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 40. 
28.02.2013. 

14.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmuma 

Nr.181 1.pielikumā 
Pamats 

1) Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmums Nr.181. „Par zemes ierīcības 
projektu īpašumam „Valdnieki””. 

2) Agritas Bokumas 11.02.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 11.02.2013. ar 
Nr.DD-3-26.1/13/81-B). 

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”. 
6) Dundagas novada Domes 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas 

plānojums”. 
 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmumu Nr.181. „Par zemes 
ierīcības projektu īpašumam „Valdnieki”” (turpmāk - lēmums Nr.181) tika atļauts izstrādāt  
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Valdnieki” ar kadastra Nr.8850 021 0030 
(turpmāk - nekustamais īpašums „Valdnieki”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8862 006 0071, sadalot to divās daļās saskaņā ar 1. pielikumu. 

2013. gada 11. februārī pašvaldība ir saņēmusi Agritas Bokumas iesniegumu, kurā tiek 
lūgts izdarīt grozījumus Dundagas novada domes lēmuma Nr.181. 1. pielikumā un atļaut 
sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0030 trijās daļās (1. pielikums): 

1) atdalīt servitūta ceļu 0,03 km garumā (1. zemes vienība); 
2) atdalīt zemes gabalu (pēc zemes lietošanas veida – lauksaimniecībā izmantojamā zeme) 

aptuveni 0,9 ha platībā (2. zemes vienība); 
3) atdalīt zemes gabalu (pēc zemes lietošanas veida – lauksaimniecībā izmantojamā zeme) 

aptuveni 6,5 ha platībā (3. zemes vienība) 
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. 
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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. 

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.11, plānotā atdalāmā 1. zemes vienība ir attēlota 
kā pašvaldības ceļš un saistošo noteikumu Nr.11 4.6.1. punkts nosaka, ka ceļu un ielu izbūves 
teritorijas (LC), nozīmē līnijbūvju izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un būvju 
izmantošanas veids ir autotransporta, traktortehnikas, gājēju un velosipēdistu satiksme, 
pakārtotais – inženierkomunikāciju izvietošana. 

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

  
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
Izdarīt grozījumus Dundagas novada domes 2012. gada 28. jūnija sēdes lēmuma Nr.181. „Par 
zemes ierīcības projektu īpašumam „Valdnieki”” 1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: Atļaut 
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Valdnieki” (kadastra Nr. 8850 021 
0030) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0030, sadalot to trīs daļās saskaņā ar 
1. pielikumu. 
 
Lēmums nosūtāms: Agritai Bokumai, „Mazdruvas”, Dundagas pag., Dundagas nov.,  
LV-3270 
 
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.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 41. 
28.02.2013. 

15.§ 
Par nekustamā īpašuma „Grabi” sadalīšanu 

Pamats 
1. Vitālija Galaiska, kurš uz pilnvarojuma pamata pārstāv Aldi Ermanbriku, 2013. gada  

1. februāra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 05.02.2013. ar  
Nr. DD-3-26.1/13/60-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 „Grabi” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes vienību. 

Izvērtējums 
Nekustamā īpašuma „Grabi” (kadastra Nr.8850 001 0034) kopējā platība ir 13,40 ha, 

tas atrodas Mazirbes teritoriālā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv 
no: 

1) 11,50 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 
0032, kuru 7,20 ha platībā aizņem meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 
3,20 ha meži, 1,00 ha zeme zem ūdeņiem un 0,10 ha pārejās zemes;  

2) 1,90 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 
0034, kuru 1,70 ha platībā aizņem meži un 0,20 ha zeme zem ūdeņiem. 

Īpašnieks Aldis Ermanbriks, kuru uz pilnvarojuma pamata pārstāv Vitālijs Galaiskis, 
vēlas no nekustamā īpašuma „Grabi” kā patstāvīgu nekustamo īpašumu atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0032 un piešķirt tam nosaukumu 
„Jaungrabi”. 

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. 
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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 „Grabi” (kadastra Nr. 8850 001 0034) sadalīšanai, atdalot 
no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0032. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0034 atstāt nosaukumu „Grabi”. 
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0032 piešķirt nosaukumu 

„Jaungrabi”. 
4.   Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0034 1,90 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 001 0032 11,50 ha platībā mainīt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

 
Lēmums nosūtāms: Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim, Kareivju iela 8, Talsi, 
Talsu nov., LV-3201. 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 42. 
28.02.2013. 

17.§ 
Par Mazirbes internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts 
 
Mērķis 
Apstiprināt iestādes nolikumu 
 
Izvērtējums 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu dome 
pieņem iekšējos normatīvos aktus, tajā skaitā, nolikumus. No iestādes “Mazirbes speciālā 
internātpamatskola” nosaukuma izslēdzams vārds “speciālā” saistībā ar Dundagas 
novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr.269. Par piemērotāko situācijas 
risinājumu esošajā gadījumā uzskatāma jauna nolikuma apstiprināšana, pretējā 
gadījumā nolikumā būtu veidojami daudzi grozījumi vai arī teksts tik un tā būtu būtiski 
pārstrādājams, lai iegūtu tā konsolidēto versiju. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 Pieņemt iesniegto nolikuma “Mazirbes internātpamatskolas nolikums” projektu 
(pievienots pielikumā). 

Lēmums nosūtāms 
Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Mazirbes internātpamatskolai 
 
Lēmums nododams izpildei 
Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 43. 
28.02.2013. 

18.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

18.1.Par dzīvojamās platības īri 
 

Pamats: 
S.K. iesniegums DD -3-26.2/13/K no 05.02.2013. Likums “Par dzīvojamo telpu  īri”. 
 
Mērķis 
Racionāli un lietderīgi izmantot pašvaldības nekustamo mantu.  
 
Izvērtējums 
Saņemts S. K. iesniegums ar lūgumu pagarināt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz 
darba pienākumu veikšanas laiku. Likuma “Par dzīvojamo telpu  īri” VIII nodaļas 26. 
apakšpunkts nosaka kārtību kādā pašvaldība izīrē dienesta dzīvojamo platību. Saskaņā ar 
likumu: Valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgumu uz termiņu, ne ilgāku par trim 
gadiem, noslēdz dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību laiku nodod 
lietošanā dienesta dzīvokli.  Ja darba attiecības vai mācības turpinās, valsts vai pašvaldības 
dienesta dzīvokļa īrniekam pēc dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās ir 
pirmtiesības uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Valsts vai pašvaldības dienesta 
dzīvokļa īres līgums izbeidzas vienlaikus ar darba attiecību izbeigšanos vai mācību 
pabeigšanu. S. dzīvokli Nr.2 Vīdales ielā 8 īrē no 2004.gada, saskaņā ar Dundagas pagasta 
padomes lēmumu 15.§ Nr.2 no 16.02.204. īres līgums pagarināts arī 2007.gadā. S. K. strādā 
Dundagas vidusskolā. Dundagas novada normatīvie dokumenti nenosaka speciālistu 
kategorijas kurām un kādā kārtībā izīrējami dienesta dzīvokļi. Lai turpmāk varētu lemt par 
šādiem jautājumiem nepieciešams izstrādāt noteikumus, kam un kādā kārtībā piešķirami 
dienesta dzīvokļi.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokli Nr.2, Vīdales ielā 8, uz darba pienākumu 
veikšanas laiku Dundagas vidusskolā, bet ne ilgāk par 3 gadiem. 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 44. 
28.02.2013. 

18.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

 
18.2. Par dzīvojamās platības īri 

Pamatojums 

L.F. iesniegums DD -3-26.2/13/40-K no 24.01.2013. Likums “Par dzīvojamo telpu  īri”. 
Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, no 
24.03.2010 – I. daļa 1.6.punkta 2) apakšpunkts palīdzība izīrētās dzīvojamās telpas 
apmaiņā pret citu īrējamu telpu. 
 
Mērķis 
Racionāli un lietderīgi izmantot pašvaldības nekustamo mantu.  
 
Izvērtējums 
 
Pamatojoties uz personu datu aizsardzību, lēmuma izvērtējuma daļa netiek publicēta. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Atlikt jautājuma izskatīšanu par dzīvojamās platības maiņu L.F. no Dundagas uz Kolku 
“Zītari” dzīvokli 1, uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi martā. 
 
Lēmums nosūtāms: L. F. 
Lēmums nododams izpildei:   NĪ apsaimniekošanas  un PI nodaļai. 
 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.5.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 45. 

28.02.2013. 
18.§ 

Par dzīvokļu jautājumiem 
18.3. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
Pamats 

1. T. K. iesniegums Nr.D.D-3-26.2/12/39-A.  
2. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 14.panta 3.apakšpunkts.  
3. Domes Saistošie noteikumi Nr.11, no 24.03.2010 III. daļas 4.7.punktu un Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļu.  
Mērķis 
Lemt par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo platību. 
 
Izvērtējums 
T.K. lūdz piešķirt dzīvojamo platību sakarā ar pilngadības iestāšanos. T. ir bez vecāku 
gādības palicis bērns, kuru audzinājis aizbildnis. Pēc pilngadības sasniegšanas šādas 
personas pašvaldībai ir jānodrošina ar dzīvojamo platību, saskaņa ar  likumu “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un  Domes Saistošie noteikumiem Nr.11.  
2011.gada jūlijā jau dome lēma par dzīvojamās platības piešķiršanu T., jo aizbildnis 
vēlējās atteikties no aizbildnības, jo ir nepārtraukti konflikti ar T., kurš negrib ievērot 
ģimenē pieņemtās uzvedības un saskarsmes formas. Toreiz dome nolēma piešķirt T. 
dzīvojamo platību, vienu istabu, Vīdales ciema “Jasmīnes 2”. Līdz šim laikam T. tur nav 
apmeties un pašreiz dzīvo pie mātes Mērsragā un strādā SIA “IMS” par zivju 
apstrādātāju. Tomēr T. vēlas dzīvot atsevišķi.  
Pašreiz ir brīva istaba pansijā Jaundundaga. 8.februārī notika telefona saruna ar T., kuras 
laikā tika piedāvāta iespēja apmesties pansijas istabiņā. T.  piekrita apmesties pansijas 
istabiņā un meklēs darbu tuvāk Dundagai - Melnsilā vai Kolkā.  
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Piešķirt T. K. dzīvojamo platību (istabu) pansijā Jaundundaga. 
 
Lēmums nosūtāms: T. K. 
 
Lēmums nododams izpildei: PI un NĪA nodaļa G. Kārklevalkam 
 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 46. 
28.02.2013. 

19.§ 
Par novada simboliku (karogu) 

Pamats 
Likuma par pašvaldībām 21.panta 7.punkts. 
 
Mērķis 
Izstrādāt Dundagas novada pašvaldības simboliku. 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldībai ir izstrādāts ģerbonis, apstiprināts LR Kultūras ministrijā, 
izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi ,,Par Dundagas novada simboliku”. Dažādi 
reprezentatīvi pasākumi pieprasa pašvaldības simboliku papildināt ar karogu. 
Mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs izstrādājuši Dundagas novada karoga metu 
variantus. Pašvaldības interneta mājas lapā un Centrālajā bibliotēkā iedzīvotājiem bija 
iespēja balsot par vienu no piedāvātajiem 2 variantiem. Mets Nr.1 – fonā trīs 
horizontālas joslas: zils, balts, zaļš, centrā zelta mednis; mets Nr.2 – fonā trīs diognālas 
joslas: zils balts, zaļš, centrā zelta mednis. Kopā nobalsojuši 131 iedzīvotājs. 72 
izvēlējušies piedāvāto variantu Nr.1, 59 variantu Nr.2. Aptaujātie pašvaldības speciālisti 
iesaka apstiprināt variantu Nr.2. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1) Apstiprināt karoga meta variantu Nr.2. pašvaldības simbolikas – karoga izstrādei 
un izgatavošanai (meta varianti pievienoti pielikumā). 

2) Grozīt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 29.septembra  saistošos 
noteikumus Nr.19. ,,Par pašvaldības simboliku”, nosakot, ka viens no pašvaldības 
simboliem ir karogs. Karoga aprakstam izmantot 1.punktā apstiprināto karoga 
metu. 

 
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija, juriskonsults Aigars Šturms,  

Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda 
 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 47. 
28.02.2013. 

20.§ 
Par kompensāciju mācību izdevumu segšanai 

Pamats 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26.panta 
trešā daļa; likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts 

Mērķis 

Noteikt kompensācijas mācību izdevumu segšanai piešķiršanas kārtību, kritērijus un 
apmērus, atmaksāšanas nosacījumus un kārtību, kā arī gadījumus, kad attiecīgos 
izdevumus neatmaksā. 

Izvērtējums 

Iepriekšējās komitejas un domes sēdē tika aktualizēts jautājums par kompensāciju 
mācību izdevumu segšanai. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Apstiprināt noteikumus „Kompensācijas mācību izdevumu segšanai noteikumi”. 
 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LĒMUMS 

(PROTOKOLS Nr.5.) 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr. 48. 
28.02.2013. 

21.§ 
Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas 

komisijas izveidošanu 
 

Pamats 
Likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 5.pants. 
 
Mērķis 
Nodrošināt Latvijas Republikas likuma darbību Dundagas novada teritorijā. 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statusa piešķiršanu. Saskaņā ar likumu „Par nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statusu” iesniegto materiālu izvērtē pašvaldības komisija. 
Šobrīd komisija, kas nodarbojas ar iepriekš minētā jautājuma izskatīšanu, Dundagas novada 
pašvaldībā nav izveidota.  
  

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Izveidot Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusa izskatīšanas komisiju šādā 
sastāvā: 
1.1. Centrālās administrācijas sekretāre-lietvede; 
1.2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; 
1.3. Dundagas novada pašvaldības juriskonsults. 

2. Lēmuma 1.punktā minētajai komisijai sagatavot Nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieku statusa izskatīšanas komisijas nolikumu līdz 11.03.2013. 

3. Centrālajai administrācijai sagatavot pašvaldības nolikuma grozījumu projektu. 
 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
 

 
 

Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.5.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 49. 

28.02.2013. 
23.§ 

Par nodokļu maksātāja nosaukuma maiņu 
Pamats 
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.1 panta septītā daļa; Ministru kabineta 2001.gada 
27.marta noteikumu Nr.150 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju 
struktūrvienības reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 7.2.punkts, 9.1.punkts 
 
Mērķis 
Mainīt nodokļu maksātāja nosaukumu 
 
Izvērtējums 
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7.panta pirmo daļu, 
2009.gadā Valsts ieņēmumu dienestā tika reģistrēts nodokļu maksātājs “Dundagas 
novada dome”. 

Likuma “Par pašvaldībām” 3.pants nosaka, ka dome ir pilsoņu vēlēta 
pārstāvniecība. Savukārt, likuma “Par pašvaldībām” 18.panta pirmā daļa nosaka, ka 
domi veido vēlēti deputāti.  

No minētā secināms, ka apzīmējums “dome” attiecas tikai uz vienu no 
pašvaldības institūcijām. Tomēr praktiski nodokļu maksājumi, izmantojot nodokļu 
maksātāja “Dundagas novada dome” nosaukumu, tiek veikti saistībā ar lielu daļu 
pašvaldības institūciju. Šī iemesla dēļ atbilstošāks nodokļu maksātāja nosaukums būtu 
“Dundagas novada pašvaldība”. Arī citas pašvaldības Valsts ieņēmumu dienestā 
reģistrējušas analoģiskus nodokļu maksātāju nosaukumus. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

1. Mainīt nodokļu maksātāja “Dundagas novada dome”, kas Valsts ieņēmumu dienestā 
reģistrēts ar Nr.90009115209, nosaukumu uz “Dundagas novada pašvaldība”. 
2.  Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektori Ingu Ralli iesniegt Valsts 
ieņēmumu dienestā pieteikumu un veikt citas darbības, lai nodrošinātu šā lēmuma 1.punkta 
izpildi. 
 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
Dundagas novada Domes 
priekšsēdētāja        L.Pavlovska 
 


