LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
2013.gada 22.augustā

Nr.16.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunta Abaja, Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Linda Pavlovska,
Ansis Roderts, Aldons Zumbergs, Una Sila, Smaida Šnikvalde
Nepiedalās: Guntis Pirvits- atrodas ārpus Latvijas
Administrācijas darbinieki- Inga Ralle, Lauris Laicāns, Zinta Eizenberga, Aldis Pinkens,
Aigars Šturms, Uldis Katlps, Antra Laukšteine, Alnis Auziņš
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Tiek ierosināts veikt sekojošas izmaiņas izsludinātajā darba kārtība:
1) Izslēgt no darba kārtības 24.jautājumu „Par Iepirkumu komisijas sastāvu”
2) Papildināt darba kārtību ar jautājumu „Par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvos”
un ar jautājumu „Par speciālās izglītības programmas īstenošanu Kolkas pamatskolā”
3) Izsludinātās sēdes darba kārtības 19.punktu „Par Kolkas pamatskolas darbību” skatīt kā
5.punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Izslēgt no darba kārtības 24.jautājumu „Par Iepirkumu komisijas sastāvu”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar jautājumu „Par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvos”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Jautājumu „Par Kolkas pamatskolas darbību” skatīt kā 5.punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, S.Šnikvalde,
A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – 1 (L.Pavlovska), atturas - nav
NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar jautājumu „Par speciālās izglītības programmas īstenošanu Kolkas
pamatskolā”
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Iekļaut darba kārtībā jautājumu „Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Valsts
mežs Dundaga – centrālais””
Pēc veiktajiem grozījumiem ir noteikta šāda sēdes darba kārtība:
1. Par deputāta pienākumu veikšanas uzsākšanu
2. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
3. Par Kolkas pamatskolas budžeta grozījumiem
4. Par Kolkas pamatskolas saimniecības pārziņa amata pārstrukturēšanu
5. Par Kolkas pamatskolas darbību
6. Par speciālās izglītības programmas īstenošanu Kolkas pamatskolā
7. Par ienākuma līmeņa noteikšanu maznodrošinātās ģimenes/personas statusa izvērtēšanai
8. Par līdzfinansējumu deju kolektīvam „Dun-Dang” XIII Starptautiskajā NVS un Baltijas
tautas mākslas festivālā „Sadraudzība” Taganrogā Krievijā
9. Par dalību projektā
10. Par finansējuma piešķiršanu jauna apkures katla ierīkošanai Saules ielā 8 (Mazā skola)
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Dižpriedes”
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vecvalki”
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazpreči”
14. Par nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšanu
15. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
16. Par zemes lietošanas mērķa maiņu
17. Par nekustamā īpašuma „Līvi” iegūšanu īpašumā
18. Par nekustamā īpašuma „Pāces Kalēji” iegūšanu īpašumā
19. Par grozījumiem Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē
20. Par grozījumiem Dundagas novada attīstības programmas izstrādē
21. Par Dundagas novada pārstāvja deleģēšanu pārnovadu bibliotēku novadpētniecības
konkursa „Labākais novadpētnieks” vērtēšanas komisijā
22. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
23. Par novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
24. Par nomas tiesību piešķiršanu
25. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Valsts mežs Dundaga – centrālais”
26. Par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvos

1. §
Par deputāta pienākumu veikšanas uzsākšanu
Pamats:
Dundagas novada vēlēšanu komisijas 2013.gada 26.jūlija sēdes Nr.6 protokola izraksts „Par
deputāta pilnvarām”
Dundagas novada vēlēšanu komisija ir paziņojusi, ka deputāta pilnvaras nolikušā deputāta
Ērika Bērzkalna vietā deputāta pienākumus tiek aicināta veikt SMAIDA ŠNIKVALDE no
vēlētāju apvienības NOVADNIEKI saraksta.
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Konstatē, ka deputāte Smaida Šnikvalde ir uzsākusi veikt Dundagas novada Domes
deputātes pienākumu veikšanu.
Informācija tiek pieņemta zināšanai.

2. §
Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un
citām aktualitātēm
Pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle informē par lēmumu izpildes gaitu un citām
aktualitātēm:
1. Uz pirmo sēdi ir sasaukta jaunizveidotā Administratīvā komisija
2. Budžeta ieņēmumi un izdevumi notiek saskaņā ar plānoto. Tiek gatavota dokumentācija
pārejai uz Eiro, ir jāpārstrādā visi saistošie noteikumi, kuri paredz jebkāda veida
maksājumus.
3. SIA „Ziemeļkurzeme” ir saņēmusi Valsts kases aizdevumu, līdz ar ko visi ar
ūdenssaimniecības projekta pabeigšanu iesniegtie rēķini tiek apmaksāti.
4. Pils pagalma rekonstrukcija notiek paredzētajos termiņos.
5. Ir izsludināti iepirkumi uz brīvdabas estrādes celtniecību, uz PII „Kurzemīte” jumta izbūvi
un atkritumu konteineru iegādei.
6. Par ēdināšanu Dundagas vidusskolā- tiks slēgts pagaidu pakalpojuma līgums ar uzņēmumu
„Viktorija RD”, kas nepārsniegs Ls 3000,7. Lielajā skolā vēl notiek klašu remonti, kuru pabeigšanas termiņš ir 30.augusts, kā arī mazajā
skolā tiek pabeigti garderobes un vestibila rekonstrukcijas darbi.
8. Nākamajā nedēļā no 28.-30.augustam viesosies sadraudzības komūnas Dānija delegācija.
Jautājumi:
A.Grīvāne lūdz veikt pasākumus, lai novērstu automašīnu iebraukšanu skolu stadionos
G.Abaja- Uz cik ilgu laiku tiks slēgts līgums par ēdināšanu ar SIA „Viktorija RD”?
I.Ralle – uz 2 mēnešiem
G.Abaja- Kāpēc PII „Kurzemīte” telpu remonts netika veikts saimnieciskā kārtā?
I.Ralle – Par šo darbu veikšanu ir noslēgts pakalpojuma līgums.
G.Abaja- Kad sāks ievietot pašvaldības mājas lapā domes sēžu audio ierakstus?
I.Ralle – Likums nosaka, ka tas ir jādara ar 2014.gada 1.jūniju, taču to varēs darīt ātrāk, tad kad
tiks izveidota jaunā pašvaldības mājas lapa.
A.Zumbergs- Par mācību iestāžu saimniecības pārziņa funkcijām. Vai juridiski šobrīd par to
neatbild Saimnieciskais dienests?
I.Ralle- Atkārtoti pārskatīsim normatīvos dokumentus, taču ne Saimnieciskā dienesta nolikumā,
ne domes lēmumos nav konkrēti norādīts, ka Saimnieciskais dienests atbild par saimniecisko
darbību vidusskolā vai bērnudārzā.
G.Abaja – Vai tiks mainīta atkritumu maisu cena?
I.Ralle – Pakalpojuma sniedzējs ir noraidījis šādu iespēju. Akcents tiek likts uz atkritumu
konteineru iegādi.
G.Abaja norāda, ka šobrīd esošā atkritumu maisu cena nav adekvāta iepirkumam.
G.Abaja – Vai Minhauzena pasākuma finansējumu administrēja pašvaldība? Par to dome nav
lēmusi.
I.Ralle – Jā, pasākuma finanšu aprite notika ar pašvaldības starpniecību, taču ieņēmumi un
izdevumi ir 1:1.
A.Roderts ierosina grāmatvedībā pārskatāmāk atspoguļot valsts piešķirto mērķdotāciju
uzskaiti izglītībai.
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Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē:
1. Notiek tikšanās gan ar valsts līmeņa politiķiem, gan ar novada iedzīvotājiem, uzklausīti viņu
priekšlikumi un problēmas.
2. Pašvaldības darba uzlabošanai ir nepieciešamas strukturālas izmaiņas pa vertikālo asi. Var
gadīties, ka būs jāsamazina darbinieku skaits. Tas būs darbs komitejām.
Jautājumi:
A.Zumbergs norāda, ka ar 2014.gadu tiek palielināta minimālā darba samaksa. Kā tas ietekmēs
pašvaldības budžetu, vai ir veikti aprēķini?
I.Ralle – Pašvaldības finansējumu būtiski tas neietekmēs, jo darbinieku algas nav piesaistītas
minimālajai darba samaksai.
A.Zumbergs- Kurš šobrīd ar darba aizsardzību?
I.Ralle – Šobrīd atbildīgās personas nav. Ir domāts par pakalpojuma līguma slēgšanu.

3.§
Par Kolkas pamatskolas budžeta grozījumiem
G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska, G.Abaja, U.Sila
Pamats
1. Likums „Par pašvaldībām” 33.pants
2. Likums par pašvaldību budžetiem
3. 23.09.2009. Kolkas pamatskolas 74.punkts.
Tiek izteikti iebildumi par to, ka Kolkas pamatskolai plānojot budžetu, ir jāparedz arī ieņēmumi.
Ir pārskatāmi jāparāda ar nometnes darbību saistītie ieņēmumi un izdevumi un radusies starpība.
L.Pavlovska ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, S.Šnikvalde,
A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret –nav, atturas - 1 (L.Pavlovska)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.174. „Par Kolkas pamatskolas budžeta grozījumiem”. Lēmums pievienots
protokolam.

4.§
Par Kolkas pamatskolas saimniecības pārziņa amata pārstrukturēšanu
G.Laicāns, U.Sila, A.Roderts, A.Zumbergs, G.Abaja
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa
I.Ralle informē, ka ir izvērtēts, ka darba apjoms atbilstu 20 darba stundām nedēļā, jo pārraugāmā
platība ir 4x mazāka nekā Dundagas vidusskolā.
G.Abaja norāda, ka jāņem vērā, ka jo vairāk ēkās ir veikti ieguldījumi, jo mazāk ikdienas
saimnieciskie darbi.
Tiek izteikti iebildumi par apjoma vērtēšanas kritērijiem (pārraugāmā kvadratūra, telpu
noslogošanas intensitāte)
A.Zumbergs- platība nevar būt arguments, bet gan funkcijas.
G.Laicāns rosina pārdomāt, ka plānotais darbinieks varēs veikt 1,6 slodzes?
A.Roderts- Ir jābūt pilnvērtīgam izvērtējuma, lai mainītu darba slodzi.
A.Zumbergs norāda, ka par šo jautājumu nav bijusi diskusija.
G.Abaja- Jāņem vērā, ka Dundagas vidusskolā ir arī remontstrādnieks, bet Kolkā nav.
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Tiek ierosināts atlikt jautājuma izskatīšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Grīvāne, G.Laicāns, S.Šnikvalde, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, U.Sila), pret –1 (A.Roderts), atturas - 1 (G.Abaja- sagatavotais lēmuma projekts
nav par to, par ko tiek balsots)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.175. „Par Kolkas pamatskolas saimniecības pārziņa amata
pārstrukturēšanu””. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par Kolkas pamatskolas darbību
G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Abaja, A.Roderts
Pamats:
A.Laukšteines, I.Jostiņas, Dz.Tauniņas, A. Tarlapas 02.08.2013 iesniegums.
Mērķis:
Rast efektīvus un ilgtspējīgus priekšlikumus Kolkas pamatskolas pastāvēšanas un attīstības
risinājumiem.
Sagatavotajā lēmuma projektā tiek veiktas izmaiņas pieteikto darba grupas locekļu sarakstā:
izslēgt Inoru Sproģi un Ilonu Onzuli, bet iekļaut izpilddirektori Ingu Ralli un sociālo darbinieci
Daci Bergmani.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.176. „Par Kolkas pamatskolas darbību”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par speciālās izglītības programmas īstenošanu Kolkas pamatskolā
G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Roderts
Mērķis:
Nodrošināt speciālās izglītības pieejamību Kolkas pamatskolā.
PAMATOJUMS
1. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts un 41.panta pirmās daļas
2.punkts
2. Vispārējās izglītības likuma 53.pants

Izvērtējums:
Kolkas pamatskola licencējusi un akreditējusi Speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem kods 21015811, kuri
tiek integrēti vispārizglītojošās pamatizglītības klasē. Ar Dundagas novada Domes sēdes
lēmumu Nr.119. „Par grozījumiem Kolkas pamatskolas nolikumā” programma ar kodu
21015811 - speciālo pamatizglītības programmu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem
netiek iekļauta Kolkas pamatskolas nolikumā, pamatojoties uz šādas programmas piedāvājumu
Mazirbes internātpamatskolā.
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Tā kā izglītojamie, kuriem šī programma nepieciešama, turpina mācības Kolkas
pamatskolā citā programmā (neatbilstošā skolēna vajadzībām saskaņā ar pedagoģiski
medicīniskās komisijas slēdzienu un vecāku vēlmēm), nepieciešams ņemt vērā izglītojamo
vajadzības un nodrošināt atbilstošas izglītības pieejamību Kolkas skolā, kas ir tuvākā
izglītojamo dzīvesvietai.
Sagatavotais lēmuma projekts: Veikt grozījumus Kolkas pamatskolas nolikumā - izteikt
nolikuma 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Skola īsteno:
16.1 Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
16.2 Pamatizglītības programmu (kods 21011111);
16.3 Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611);
16.4 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības
traucējumiem 21015811.

L.Pavlovska- Kas mainījies pusotra gada laikā, kopš šāds priekšlikums tika noraidīts? Vai mums
ir jārada konkurence starp divām novada skolām?
U.Katlaps- Izglītības speciālista viedoklis nav mainījies, joprojām uzskatu, ka labāki speciālisti
šādas programmas realizēšanai ir Mazirbes internātpamatskolā. Kolkas pamatskolā skolēni, kuru
apmācībai būtu jārealizē šī programma, šobrīd tiek apmācīti pēc neatbilstošas programmas.
Iemesls- izglītības programmu izvēlas vecāki. Programma ir gan licenzēta, gan akreditēta un
būtu iespējams to realizēt.
L.Pavlovska- Vai nebūs cietēji citi bērni? Vecāki ir iebilduši par šādas programmas realizāciju.
U.Katlaps- Skolotāja uzmanība varētu būt dalīta, jo šīs programmas realizēšana prasa veltīt
papildus uzmanību skolēnam. Šobrīd esošajā situācijā šie bērni tur mācās. Pedagogs velta
uzmanību kā vienam, tā otram, jo būtu pret pedagoga ētiku rīkoties savādāk. Problēmas varētu
rasties, ja šādas programmas apmeklētāju skaits masveidā pieaugtu. Par konkurenci- varētu
koleģiāli vienoties, ka Kolkas pamatskola nepiesaistītu citu novadu skolēnus tieši šīs
programmas apguvei.
A.Roderts- Šī ir integrētā programma un atšķiras no tās, ko realizē Mazirbes skolā. Jaunākie
zinātniskie pētījumi ir atklājuši, ka šiem bērniem integrētā programma ir ļoti nepieciešama, jo
ieguvums ir savstarpējās attiecības.
U.Katlaps- Iespējams darba grupa varētu padiskutēt arī jautājumu par Mazirbes
internātpamatskolas pastāvēšanas iespējām nākotnē, jo skolēnu skaits turas uz specialitāti
apgūstošajiem skolēniem. Pēc 3 gadiem tur būs ~ 18 skolēni.
A.Zumbergs norāda, ka konkurence netiktu radīta un aicina balsot par grozījumu apstiprināšanu.
Deputāti tiek aicināti balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs),
pret – 4 (A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, U.Sila) atturas - nav
Balsojuma rezultātā lēmums nav pieņemts.
Tiek izsludināts pārtraukums - 15 minūtes.
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7.§
Par ienākuma līmeņa noteikšanu maznodrošinātās
ģimenes/personas statusa izvērtēšanai
G.Laicāns
Pamats
Sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likuma 33.panta 2.daļa; likuma „Par pašvaldībām”
43.panta 1 daļas 13.punkts; likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”14.panta 6 daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.177. „Par ienākuma līmeņa noteikšanu maznodrošinātās ģimenes/personas
statusa izvērtēšanai”. Lēmums pievienots protokolam.
8.§

Par līdzfinansējumu deju kolektīvam „Dun-Dang” XIII Starptautiskajā
NVS un Baltijas tautas mākslas festivālā
„Sadraudzība” Taganrogā, Krievijā
G.Laicāns, L.Pavlovska
Pamats.
Vidējās paaudzes deju kolektīva un senioru deju kolektīva “ Dun-Dang” vadītājas Daces
Treinovskas iesniegums.
Rostovas apgabala kultūras ministrijas vēstule- uzaicinājums piedalīties XIII Starptautiskajā
NVS valstu un Baltijas tautas mākslas festivālā “ Sadraudzība” Taganrogā Krievijā no š. g. 10.
- 15. septembrim.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.178. „Par līdzfinansējumu
deju kolektīvam „Dun-Dang”
XIII
Starptautiskajā NVS un Baltijas tautas mākslas festivālā „Sadraudzība” Taganrogā, Krievijā”.
Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai, 4.ass – LEADER pieejas īstenošana, 413. pasākuma ‘’Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai
teritorijā’’ ar projektu ''Telpu Pils ielā 9 vienkāršota rekonstrukcija brīvā laika
pavadīšanas centra ierīkošanai''
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1) Biedrības ‘’Ziemeļkurzemes biznesa asociācija’’ sludinājums par projektu konkursa IV
kārtu Lauku attīstības programmas 413. Pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».
2) LR MK noteikumi Nr.33 ‘’ Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
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īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 18.1 punkts.
3) Biedrības ‘’Jauniešu klubs Dundaga’’ iesniegums
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.179. „Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai, 4.ass – LEADER pieejas īstenošana, 413. Pasākuma ‘’Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai teritorijā’’ ar
projektu ‘’Telpu Pils ielā 9 vienkāršota rekonstrukcija brīvā laika pavadīšanas centra
ierīkošanai’’”. Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par finansējuma piešķiršanu jauna apkures katla ierīkošanai
Saules ielā 8 (Mazā skola)
G.Laicāns,A.Zumbergs
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada
budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.180. „Par finansējuma piešķiršanu jauna apkures katla ierīkošanai
Saules ielā 8 (Mazā skola)”. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamajam īpašumam „Dižpriedes”
G.Laicāns
Pamats
1. Ivetas Bernānes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 09.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.2/13/335-B).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
4. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.181. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Dižpriedes””. Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Vecvalki”
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Ventspils mērnieks” 06.08.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
12.08.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/429-V).
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 25.10.2012. sēdes lēmums Nr.279 (protokols Nr.11, 22.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Vecvalki””.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.182. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Vecvalki””.
Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mazpreči”
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. SIA „Ventspils mērnieks” mērnieka Edgara Ūdra 06.08.2013. iesniegums (reģistrēts
Dundagas novada pašvaldībā 09.08.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/422-V).
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
3. 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem” un Dundagas pagasta 2005. gada 19. novembra
saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves noteikumi”.
5. Dundagas novada domes 2013. gada 28. marta sēdes lēmums Nr.58 (protokols Nr.6,
10.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazpreči”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.183. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mazpreči””.
Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
Arņa Gavara pilnvarotās personas Vitālija Galaiska 2013. gada 11. jūlija iesniegums (reģistrēts
Dundagas novada pašvaldībā 17.07.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/363-G).
Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
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MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Jāņa Kārļa Javalda 2013. gada 7. augusta iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
07.08.2013. ar Nr. DD-3-31.2/13/585).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.184. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pētermači””.
Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
G.Laicāns
Pamats
1) Veras Voicehovskas 19.08.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
19.08.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/443-V).
2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. daļa.
Mērķis
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Krūmiņi 2” ar kadastra Nr. 8862 005 0081.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.185. „Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu”. Lēmums pievienots
protokolam.

16.§
Par lietošanas mērķa maiņu
G.Laicāns
Pamats
1. Alda Plauža 23.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/388-P).
2. Alda Plauža 23.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/389-P).
3. Alda Plauža 23.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/390-P).
4. Alda Plauža 23.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/391-P).
5. Alda Plauža 23.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/392-P).
6. Alda Plauža 23.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/393-P).
7. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
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8. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 28. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.186. „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”. Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par nekustamā īpašuma „Līvi” iegūšanu īpašumā
G.Laicāns
Pamats
1.
Arta Orbja 05.08.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 06.08.2013.
ar Nr.DD-3-26.1/13/413-O).
2.
Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 3. daļas 2. punkts, 29. panta
2. daļas 3. punkts, 30. panta 1. daļa, 2. daļa.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.187 „Par nekustamā īpašuma „Līvi” iegūšanu īpašumā”. Lēmums
pievienots protokolam.

18.§
Par nekustamā īpašuma „Kļavnieki” vēl nodalāmas zemes vienības
„Pāces Kalēji” iegūšanu īpašumā
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1. Hans Herbst 15.08.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.08.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/439-H).
2.
Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 3. daļas 1. punkts, 30.pants.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
2.
Dundagas pagasta padomes 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas
pagasta apbūves noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.188. „Par nekustamā īpašuma „Kļavnieki” vēl nodalāmas zemes vienības
„Pāces Kalēji” iegūšanu īpašumā”. Lēmums pievienots protokolam.
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19.§
Par grozījumiem Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē
G.Laicāns, A.Roderts, G.Abaja
Pamats
1. Dundagas novada Domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.188 21.§ „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.
2. Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmums Nr.325 23.§ „Par Dundagas novada
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi”.
3. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (16.10.2012.) 2. punkts.
4. Dundagas novada pašvaldības 22.12.2010. saistošo noteikumu Nr.47 „Dundagas novada
pašvaldības nolikums” 15. un 24.5. punkts.
5. Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmums Nr.326 24.§ „Par Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas plāna projektu”.
6. Dundagas novada domes 28.02.2013. sēdes lēmums Nr.29 4.§ „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Darba uzdevuma precizēšanu”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila), pret – nav, atturas – 3 (G.Abaja- nav pārliecības, ka izpilddirektorei būtu jāveic
vairāk kā viņai noteikts likumā „Par pašvaldībām”, plāna vadītājam būtu jābūt speciālistam
ar atbilstošu izglītību, A.Zumbergs- nav loģikas darba grupas likvidācijai; A.Roderts- arī
nav pārliecības šajā situācijā, kad arī bija vēl citi jautājumi, kurus mēs neizskatījām. Par
Attīstības programmu ir līgums ar privātuzņēmēju. Nesaprotu šo sistēmu.)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.189. „Par grozījumiem Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādē”. Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par grozījumiem Dundagas novada Attīstības programmas izstrādē
G.Laicāns
Pamats
1. Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas novada
Attīstības programmas izstrādi”.
2. Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmums Nr.325 23.§ „Par Dundagas novada
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi”.
3. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (16.10.2012.) 2. punkts.
4. Dundagas novada pašvaldības 22.12.2010. saistošo noteikumu Nr.47 „Dundagas novada
pašvaldības nolikums” 24.5. punkts.
5. Dundagas novada domes 27.10.2011. sēdes lēmums Nr. 294 6.§ „Par Dundagas novada
attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika precizēšanu”.
6. Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.187 20.§ „Par Dundagas novada
attīstības programmas izstrādes grafika precizēšanu”.
7. Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmums Nr. 327 25.§ „Par 28.06.2012.
Dundagas novada Domes lēmuma Nr.187., 188 grozījumiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila), pret – nav, atturas – 3 (G.Abaja- nav pārliecības, ka izpilddirektorei būtu jāveic
vairāk kā viņai noteikts likumā „Par pašvaldībām”, plāna vadītājam būtu jābūt speciālistam
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ar atbilstošu izglītību, A.Zumbergs- nav loģikas darba grupas likvidācijai; A.Roderts- arī
nav pārliecības šajā situācijā, kad arī bija vēl citi jautājumi, kurus mēs neizskatījām. Par
Attīstības programmu ir līgums ar privātuzņēmēju. Nesaprotu šo sistēmu.)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.190. „Par grozījumiem Dundagas novada Attīstības programmas izstrādē”.
Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par Dundagas novada pārstāvja deleģēšanu pārnovadu bibliotēku novadpētniecības
konkursa „Labākais novadpētnieks” vērtēšanas komisijā
G.Laicāns
Pamats
Dundagas novada domes lēmums no 20.12.2012. nr.354 18.§ (protokols nr.15).
Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību publisko bibliotēku
konkursa „Labākais novadpētnieks” nolikums (apstiprināts Talsu novada domē 13.12.2012.
Nr.890 (protokols nr.24)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas – nav, pildot likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā
nepiedalās G.Abaja
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.191. „Par Dundagas novada pārstāvja deleģēšanu pārnovadu bibliotēku
novadpētniecības konkursa „Labākais novadpētnieks” vērtēšanas komisijā”. Lēmums pievienots
protokolam.

22.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
G.Laicāns

22.1.PAMATS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.192. „Par ziņu par deklarētu dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
22.2 PAMATS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.193. „Par ziņu par deklarētu dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
22.3 PAMATS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.194. „Par ziņu par deklarētu dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
22.4. PAMATS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.195. „Par ziņu par deklarētu dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

23.§
Par novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats:
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju likuma 10.panta piektā
daļa
Izvērtējums:
Novada pašvaldība bija izsludinājusi aicinājumu pieteikt kandidātus darbam novada vēlēšanu
komisijā, nosakot pieteikšanas termiņu – 16.augusts.
Tika saņemti 9 pieteikumi darbam novada vēlēšanu komisijā:
N.p.k. Vārds, uzvārds
Izglītība
Iepriekšējā pieredze Pieteicis
vēlēšanu komisijas domes
darbā (reizes)
deputāts
1.
Liene Grīnberga
augstākā
1
G.Laicāns
2.
Irina Jānberga
augstākā
A.Roderts
3.
Ilze Pirvite
augstākā
6
L.Pavlovska
4.
Rita Podkalne
augstākā
11
G.Pirvits
5.
Sandra Kokoreviča
augstākā
15
G.Pirvits
6.
Andris Freimuts
augstākā
2
L.Pavlovska
7.
Ieva Legzdiņa
augstākā
G.Laicāns
8.
Andrejs Blumbergs
vidējā spec.
L.Pavlovska
9.
Inga Šmēdiņa
augstākā
U.Sila
Par katru pieteikto kandidātu tiek balsots atsevišķi. Komisija sastāv no 7 locekļiem. Sastāvā
iekļūst visvairāk balsis ieguvušie kandidāti, bet ne mazāk kā pusi no klātesošo deputātu
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balsīm. Pārējie, ja balsu skaits ir vairāk kā puse, kļūst par komisijas locekļu kandidātiem un
stājas kāda locekļa vietā, ja tas ir kavēts pildīt savus pienākumus.
N.p.k.

Balsojumu tabula:
Vārds,
Par
uzvārds
/deputāta vārds uzvārds/

1.

Liene
Grīnberga

3 (A.Roderts, G.Abaja, G.Laicāns)

2.

Irina
Jānberga

3 (A.Roderts, G.Abaja,
A.Zumbergs)

3.

Ilze Pirvite

4.

Rita
Podkalne

8.

Andrejs
Blumbergs

6 (U.Sila, G.Laicāns, A.Zumbergs,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde,
L.Pavlovska)
8 (U.Sila, G.Laicāns, A.Zumbergs,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde,
L.Pavlovska, A.Roderts, G.Abaja)
7 (U.Sila, G.Laicāns, A.Zumbergs,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde,
L.Pavlovska, A.Roderts)
5 (G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne)
7 (U.Sila, G.Laicāns, A.Zumbergs,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde,
L.Pavlovska, G.Abaja)
5 (G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne)

9.

Inga
Šmēdiņa

6 (U.Sila, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, G.Laicāns, G.Abaja )

5.
6.
7.

Sandra
Kokoreviča
Andris
Freimuts
Ieva
Legzdiņa

Pret
/deputāta
vārds
uzvārds/
nav

Atturas /deputāta
vārds uzvārds/

5 (A.Grīvāne,
S.Šnikvalde,
A.Zumbergs,
L.Pavlovska, U.Sila)
4 (G.Laicāns,
1
(L.Pavlovska) A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila
2 (A.Roderts,
G.Abaja)
nav

nav
nav

nav
1 (G.Abaja)

nav

3 (A.Zumbergs,
A.Roderts, G.Abaja)

nav
1 (A.Roderts)
1 (A.Roderts)

2 - G.Abaja,
A.Zumbergs

nav

2 (G.Laicāns,
A.Roderts)

Ņemot vērā deputātu balsojumu, tiek izveidota Dundagas novada vēlēšanu komisija 7 locekļu
sastāvā un pieņemts lēmums Nr.196 „Par novada vēlēšanu komisijas izveidošanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

24.§
Par nomas tiesību piešķiršanu
G.Laicāns, L.Pavlovska, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts
Pamats
1. Biedrības ‘’Ziemeļkurzemes biznesa asociācija’’ sludinājums par projektu konkursiem
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.78 ''Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda
pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai'' 9.2.2
punkts
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Mērķis
Piešķirt nomas tiesības uz Dundagas novada pašvaldībai piederošajiem īpašumiem biedrībām
''Kolkas makšķernieku klubs'', ''Zītars'' un Kolkas sporta klubs.
Izvērtējums
Biedrības ''Kolkas makšķernieku klubs'', ''Zītars'' un Kolkas sporta klubs ir iesniegušas projektu
pieteikumus Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ar
mērķi uzlabot dzīves vidi un pieejamo pakalpojumu kvalitāti Kolkas pagasta teritorijā. Projektu,
1. „Zēņu dīķa labiekārtošana”, 2. ”Brīvā laika pavadīšanas laukums ģimenēm” un 3. „Pludmales
volejbola laukumu izveidošana un atjaunošana”, realizācijas rezultātā novada iedzīvotājiem būtu
pieejams aktīvās atpūtas laukums PII ''Rūķītis'' teritorijā, sakārtota pludmales volejbola laukumu
zona Kolkas ciema stadionā un labiekārtota Zēņu dīķa apkārtne. MK noteikumu Nr. 78 ''Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības
stratēģiju īstenošanai'' 9.2.2 punkts nosaka, ka atbalsta pretendentam jāiesniedz nomas vai
patapinājuma (vienošanās) līguma kopiju, ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot
projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina (nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums
noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja veic
teritorijas labiekārtošanu, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai
iegādājas pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami (šis nosacījums neattiecas, ja projektā
plānotās aktivitātes īsteno noteiktā telpā), atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz
saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu
novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz
septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Dundagas novada pašvaldībai
nepieciešams noslēgt nomas vai patapinājuma līgumus ar iepriekšminētajām biedrībām, lai
rastos iespēja piesaistīt ES līdzekļus projektu realizācijai.
Sagatavotais lēmuma projekts:
1. Piešķirt nomas tiesības biedrībai ''Kolkas makšķernieku klubs'' uz pašvaldībai piederošo
īpašumu
2. Piešķirt nomas tiesības biedrībai ''Zītars'' uz pašvaldībai piederošo īpašumu
3. Piešķirt nomas tiesības biedrībai Kolkas sporta klubs uz pašvaldībai piederošo
īpašumu
Pēc juriskonsulta skaidrojuma secina, ka ar sagatavotā lēmuma projekta pieņemšanu, tiktu
pārkāptas Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
normas.
Vienojas sagatavoto lēmuma projektu noraidīt un uz balsošanu nelikt.
25.§

Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam
„Valsts mežs Dundaga – centrālais”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi
15.08.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 15.08.2013. ar
Nr. DD-3-31.2/13/600).
2. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
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3. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmums Nr.197 „Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Valsts mežs Dundaga –
centrālais””. Lēmums pievienots protokolam

26.§
Par izmaiņām Dundagas novada Domes pastāvīgo komiteju sastāvos
G.Laicāns
Pamats:
Likuma “Par pašvaldībām” 20.pants, 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 50. un 51.pants;
Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 "Dundagas novada
pašvaldības nolikuma" 4., 34. un 36.punkts
Mērķis
Izdarīt izmaiņas Dundagas novada Domes pastāvīgo komiteju sastāvos
Izvērtējums
2013.gada 24.jūlijā deputāta pienākumus beidza pildīt deputāts Ēriks Bērzkalns, kurš darbojās
Attīstības un plānošanas komitejā, kā komitejas loceklis.
Ar šī sēdes dienu, deputātes pienākumus Dundagas novada Domē ir uzsākusi veikt deputāte
Smaida Šnikvalde. S.Šnikvalde piekrīt darboties Attīstības un plānošanas komitejā kā komitejas
locekle, līdz ar ko citu pastāvīgo komiteju sastāvos nav nepieciešams veikt izmaiņas.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav
NOLEMJ:
Ievēlēt deputāti Smaidu Šnikvaldi par Attīstības un plānošanas komitejas locekli.
Sēde slēgta plkst.16.35.

Protokols parakstīts 28.08.2013.

Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

S.Kokoreviča
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 174.

22.08.2013.

3.§
Par Kolkas pamatskolas budžeta grozījumiem
Pamats
1. Likums „Par pašvaldībām” 33.pants
2. Likums par pašvaldību budžetiem
3. 23.09.2009. Kolkas pamatskolas 74.punkts.
Mērķis
Pamatojoties uz ieņēmumiem, veikt grozījumus budžetā iestādes saimnieciskās nodrošināšanai.
Izvērtējums
Uz 2013. gada 6.augustu Kolkas pamatskola par telpu nomu ieņēmusi kopā Ls 1249,21, no
tiem Ls 1032,40 kodā 21.381. PVN maksājumiem kodā 5.110 atbilst Ls 216,81.
Minētie ieņēmumi Ls 1032,40 izmantojami logu žalūziju iegādei Kolkas pamatskolas 2
klasēm, zālei, PII „Rūķītis” grupai un internāta „Rūķu nams” telpai (budžeta kods 2312
Inventārs). Lai segtu tāmei nepieciešamo summu Ls 81,96, izmantot 2013.gada budžeta kodā
2312 ietaupāmos sporta inventāra iegādei paredzētos līdzekļus.
Izmaksu tāme:
Izmērs (mm)
Cena (ar Summa kopā
N.p.k.
Nosaukums
Mērv. Skaits
PVN)
ar 20% atlaidi
Platums Augstums
1.
2.
3.
4.
5.

PII, 1. grupa rullo
žalūzijas aud.
„Carina”
PII, 1. grupa rullo
žalūzijas aud.
„Carina”
Internāts, rullo
žalūzijas aud.
„Carina”
Internāts, rullo
žalūzijas aud.
„Carina”
Skolas zāle , rullo
žalūzijas aud.

2600

1400

gb

2

110.00

88.00

1920

1400

gb

1

48.00

38.40

1600

1400

gb

2

68.00

54.40

2700

1400

gb

2

112..00

89.60

1600

3400

gb

3

418..17

334.54
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6.

7.

8.

„Carina Creme”
B/O 100%
aptumšojošs
Skolas ķīm. kab
rullo žalūzijas. aud
„Panama Dark
Grey”
Skolas vēst. kab. ,
rullo žalūzijas aud.
„Carina Creme”
B/O 100%
aptumšojošs
Skolas 4. klases
telpa rullo
žalūzijas aud.
„Carina”

1960

2400

gb.

2

145.86

116.69

1950

2400

gb

3

339.99

271.99

1950

2400

gb

3

150.42

120.34

gb
18
Kopā :
1113.96
Izdevumi nometnes vajadzībām patērētajai elektrībai un ūdenim sastāda L:s 171.46.
Tiek izteikti iebildumi par to, ka Kolkas pamatskolai plānojot budžetu, ir jāparedz arī ieņēmumi.
Ir pārskatāmi jāparāda ar nometnes darbību saistītie ieņēmumi un izdevumi un radusies starpība.
Dundagas novada Dome nolemj:
Palielināt 2013.gada budžetā kodā 2312 plānotos izdevumus uz Ls 2136. Minēto palielinājumu
izmantot žalūziju iegādei Kolkas pamatskolas, PII „Rūķītis” un internāta „Rūķu nams” telpām.
Lēmums nosūtāms: Kolkas pagasta pārvalde, finanšu speciālistam, grāmatvedei
Lēmums nododams izpildei: Kolkas pamatskolas direktorei A.Laukšteinei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Nr. 175.

4.§
Par Kolkas pamatskolas saimniecības pārziņa amata pārstrukturēšanu
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa
Mērķis
Uzlabot Dundagas novada pašvaldības Kolkas pamatskolas darbu.
Izvērtējums
Lai saimniecības pārzinis varētu veikt saimnieciskā inventāra iegādi, uzraudzīt un veikt
remonta darbus, piedalīties skolas budžeta veidošanā saistībā ar saimnieciskajiem jautājumiem,
būt atbildīgs par Kolkas pamatskolas, PII „Rūķītis” un internāta telpu apsaimniekošanu un
uzturēšanu kārtībā, saimniecības pārziņa amatu nepieciešams pārstrukturizēt, ceļot tā atbildību
un kvalifikāciju. Amats saimniecības pārzinis jāpārstrukturizē pēc Ministru kabineta 2010.gada
18.maija noteikumiem Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un
aktualizēšanas kārtību" profesijas kods 5151 11
Amats provizoriski atbilst Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075
"Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" 3.amatu saimes IIB līmenim.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1651 "Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas
pakāpēm un to noteikšanas kārtību" 6.punktu un 1.pielikumu amats provizoriski atbilst
8.mēnešalgu grupai.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumu "Amatpersonu
un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība" 1.pielikumu 8.mēnešalgu grupas mēnešalgas
diapazons ir no 520 līdz 585 latiem.
Izpilddirektore informē, ka ir jāskatās par darbu apjomu un līdz ar to arī par darbinieka
noslodzi, salīdzinot ar Dundagas vidusskolu. Kolkas pamatskolā tas varētu būt nepilnais
darba laiks (20 stundas nedēļā), tad papildus finansējums nebūtu nepieciešams.
Sagatavotais lēmuma projekts:
Pārstrukturizēt Kolkas pamatskolas amatu „saimniecības pārzinis” atbilstoši Ministru
kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" profesijas kodam 5151 11.
20

Dundagas novada Dome nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu. Nodot to izskatīšanai Attīstības un plānošanas komitejai.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības
Dundagas novada pašvaldības Kolkas pamatskolai.

Centrālajai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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5.§
Par Kolkas pamatskolas darbību
Pamats:
A.Laukšteines, I.Jostiņas, Dz.Tauniņas, A. Tarlapas 02.08.2013 iesniegums.
Mērķis:
Rast efektīvus un ilgtspējīgus priekšlikumus Kolkas pamatskolas pastāvēšanas un attīstības
risinājumiem.
Izvērtējums:
Kolkas ciema attīstība ir balstīta uz iedzīvotāju skaitu – jo vairāk iedzīvotāju, jo lielākas iespējas
attīstīties. Tomēr ir vērojams, ka iedzīvotāju skaits Kolkā samazinās. Demogrāfiskā situācija arī
ietekmē skolas darbību un pastāvēšanu. Savukārt skolas pastāvēšana ir cieši saistīta ar
demogrāfisko situāciju – nebūs skolas, iedzīvotāju daudzums samazināsies vēl straujāk. Efektīvi
risinājumi Kolkas pamatskolas attīstībai ir būtisks ieguldījums Kolkas ciema demogrāfiskās
situācijas uzlabošanai.
Izveidojot darba grupu, būs iespējams rast profesionālus priekšlikumus visa novada kontekstā.
Darba grupa dos ieguldījumu arī jaunā budžeta sastādīšanai un attīstības plānu veidošanai.
Darba grupā, kura sastāvētu no 7 cilvēkiem, vismaz 6 vajadzētu būt vadošiem speciālistiem
izglītības jomā – izglītības speciālists, skolu direktori un/vai to vietnieki. Grupā nepieciešams
Kolkas pagasta pārvaldes pārstāvis. Savukārt Domi pārstāvētu deputāts no SIK komitejas
vadības. Komitejas locekļiem, kuru darbs nav tieši saistīts ar darbu darba grupā, tiek maksāta
atlīdzība saskaņā ar Atlīdzības nolikumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Izveidot darba grupu 7 cilvēku sastāvā: Uldis Kataps, Antra Laukšteine, Inga Ralle,
Aiga Štrausa, Aldis Pinkens, Ansis Roderts, Dace Bergmane. Darba grupas vadītājsUldis Katlaps
2. Darba grupai uz septembra SIK komitejas sēdi jāsagatavo precizēts darba grupas
uzdevums.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada izpilddirektorei Ingai Rallei
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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7.§
Par ienākuma līmeņa noteikšanu maznodrošinātās ģimenes/personas statusa
izvērtēšanai
Pamats
Sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības likuma 33.panta 2.daļa; likuma „Par pašvaldībām”
43.panta 1 daļas 13.punkts; likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”14.panta 6 daļa.
Mērķis
Materiāla atbalsta sniegšana maznodrošinātām ģimenēm/personām
Izvērtējums
Šobrīd sociālā palīdzība tiek sniegta tikai trūcīgām ģimenēm/personām. Pašvaldība var piešķirt
palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm/personām. Lai piešķirtu palīdzību maznodrošinātām
ģimenēm/personām, pašvaldībai ir jānosaka ienākumu līmenis uz vienu personu statusa
izvērtēšanai. Sociālajā dienestā ir griezušies vairākas daudzbērnu ģimenes ar bērniem, kurām ir
finansiālas grūtības ar bērnu ēdināšanu apmaksu izglītības iestādēs, bet ģimenes neatbilst
trūcīgās ģimenes statusam. Lūdzam pašvaldības domi noteikt maznodrošinātās statusa ienākumu
līmeni un atbalstīt daudzbērnu ģimenes finansiāli – ar pabalstu bērnu ēdināšanai izglītības
iestādēs. Maznodrošinātām ģimenēm/personām ir arī iespēja saņemt EK bezmaksas pārtikas
pakas, Latvenergo dāvanu kartes.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atbalstīt maznodrošinātā ģimenes/personas statusa noteikšanu, nosakot ienākumu līmeni uz
vienu personu Ls 120. Līdz septembra SIK komitejas sēdei sagatavot grozījumus pašvaldības
normatīvajos aktos.
Atbildīgie par saistošo noteikumu sagatavošanu - jurists Aigars Šturms un Sociālā dienesta
vadītāja Ineta Mauriņa.
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam, juriskonsultam

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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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.16.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
22.08.2013.

Nr. 178.

8.§

Par līdzfinansējumu deju kolektīvam „Dun-Dang” XIII Starptautiskajā
NVS un Baltijas tautas mākslas festivālā
„Sadraudzība” Taganrogā, Krievijā
Pamats.
Vidējās paaudzes deju kolektīva un senioru deju kolektīva “ Dun-Dang” vadītājas Daces
Treinovskas iesniegums.
Rostovas apgabala kultūras ministrijas vēstule- uzaicinājums piedalīties XIII Starptautiskajā
NVS valstu un Baltijas tautas mākslas festivālā “ Sadraudzība” Taganrogā Krievijā no š. g. 10.
- 15. septembrim.
Mērķis.
Festivāla mērķis ir veicināt tautu draudzību, popularizēt un stiprināt savas tautas
nacionālo identitāti un kultūras vērtības starp NVS un Baltijas valstīm.
Izvērtējums.
Dundagas vidējās paaudzes un senioru deju kolektīva vadītāja Dace Treinovska
ir saņēmusi Rostovas apgabala kultūras ministrijas vēstuli ar uzaicinājumu ,
viņas vadītajiem deju kolektīviem „Dun-Dang”, piedalīties XIII Starptautiskajā NVS valstu un
Baltijas valstu tautas mākslas festivālā “Sadraudzība” Taganrogā Krievijā no š. g. 10. - 15.
septembrim.
Festivālā piedalīsies dalībnieki no Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas,
Kirgizstānas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Krievijas, Tadžikistānas un Ukrainas.
Festivāla organizatori nodrošina kolektīva ēdināšanas un dzīvošanas izdevumus.
Transporta izdevumi nokļūšanai uz festivālu un atpakaļ jāsedz pašiem dalībniekiem.
Aizvadītajā sezonā abu “ Dun- Dang” deju kolektīvu dalībnieki aktīvi strādāja un deju
kolektīvu skatē ar kvalitatīvu sniegumu izcīnīja tiesības pārstāvēt Dundagas novadu Vispārējos
Latviešu XXV UN XV Deju svētkos, kā arī pārstāvēja Latviju
Starptautiskajā kultūras festivālā Eiropiāde -50 Vācijas pilsētā Gotā, visus dalības un ceļa
izdevumus sedzot paši.
Lūdzam rast iespēju segt ( vai daļēji segt )lidojuma izmaksas Rīga- Maskava- Rostova pie
Donas-Maskava – Rīga, kas vidēji sastāda Ls 250 vienam dejotājam. Uz festivālu pieteikušies
braukt 22 dejotāji. Kopējā summa 22x 250= 5500Ls.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Atbalstīt vidējās paaudzes un senioru deju kolektīva “Dun- Dang” dalību XIII Starptautiskajā
NVS valstu un Baltijas valstu tautas mākslas festivālā “Sadraudzība” Taganrogā Krievijā no š.
g. 10. - 15. septembrim. Pārskatot budžeta iespējas, var nodrošināt daļēju ceļa izdevumu segšanu
- Ls 1000. Nepieciešamie finanšu līdzekļi ir novirzāmi no naudas līdzekļiem, kuri bija paredzēti
Dziesmusvētku budžetā.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.16.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
22.08.2013.

Nr. 179.

9.§
Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai, 4.ass – LEADER pieejas īstenošana, 413. pasākuma ‘’Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai
teritorijā’’ ar projektu ''Telpu Pils ielā 9 vienkāršota rekonstrukcija brīvā laika
pavadīšanas centra ierīkošanai''
Pamats
1) Biedrības ‘’Ziemeļkurzemes biznesa asociācija’’ sludinājums par projektu konkursa IV
kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».
2) LR MK noteikumi Nr.33 ‘’ Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 18.1 punkts.
3) Biedrības ''Jauniešu klubs Dundaga'' iesniegums
Mērķis
Veikt telpu vienkāršotu rekonstrukciju Dundagā Pils ielā 9, nodrošinot bērniem, jauniešiem (tajā
skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem) un citiem novada iedzīvotājiem
bezmaksas iespējas nodarboties ar daudzveidīgām fiziskajām aktivitātēm – novusu, galda tenisu,
gaisa un galda hokeju, kā arī izmantot trenažierus.
Izvērtējums
Valstī veikto pētījumu dati pierāda, ka jauniešu veselības rādītāji ar katru gadu pasliktinās, jo
pieaug atkarības vielu lietošanas izplatība jauniešu, īpaši skolēnu vidū. Novada iedzīvotāju
veselību jau no pusaudžu vecuma negatīvi ietekmē neveselīgi uztura paradumi, fizisko aktivitāšu
trūkums un sēdošs dzīvesveids. Visas iepriekšminētās problēmas lielā mērā saistītas ar jauniešu
un citu vecuma grupu cilvēku neizpratni par to, kas ir lietderīgi pavadīts brīvais laiks. Lietderīgi
izmantotam brīvajam laikam piemīt socializējoša un izglītojoša nozīme. Nozīmīgs brīvā laika
lietderīgs izmantošanas veids ir dažādas fiziskās aktivitātes, kuras nodrošina iesaistīto pilnvērtīgu
fizisko un garīgo attīstību. šobrīd ne jauniešiem, ne citām iedzīvotāju grupām Dundagā netiek
piedāvātas plašas iespējas savā brīvajā laikā nodarboties ar dažādām fiziskajām aktivitātēm,
tādējādi dodot priekšroku veselīgam dzīvesveidam. Pašvaldības īpašumā ir galda tenisa, galda
hokeja un novusa galdi, bet nav piemērotu telpu, kurā sporta inventāru var novietot, lai tas
regulāri būtu pieejams iedzīvotājiem. Dundagā Pils ielā 9 ir brīvas telpas, kurās nepieciešams
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veikt vienkāršotu rekonstrukciju - demontēt un remontēt griestus, sienas un grīdu, montēt
elektroinstalāciju, ierīkot ventilatoru, sakārtot sanitāro mezglu, remontēt apkures katlu. Pēc
rekonstrukcijas darbiem telpās tiks novietoti spēļu galdi un dažādu vecuma grupu novada
iedzīvotāji noteiktos centra darba laikos varēs šeit saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. Kopējā
projekta summa 14288,03 LVL, no kuriem 10627,46 LVL ir publiskais finansējums, pašvaldības
līdzdalība ir 3660,57 LVL (ieskaitot PVN).
Dundagas novada Dome nolemj:
a. Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 413. pasākumā
«Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā» ar projektu ''Telpa Pils ielā 9 vienkāršota rekonstrukcija brīvā laika
pavadīšanas centra ierīkošana''
b. Kopējā projekta summa 14288,03 LVL, no kuriem 10627,46 LVL ir publiskais finansējums,
pašvaldības līdzdalība ir 3660,57 LVL (ieskaitot PVN). Projekta īstenošanai nepieciešamo
finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

27

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.16.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
22.08.2013.

Nr. 180.

10.§
Par finansējuma piešķiršanu jauna apkures katla ierīkošanai
Saules ielā 8 (Mazā skola)
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada
budžetu.
Mērķis
Apkures nodrošināšana Saules ielā 8
Izvērtējums
1) Saules ielā 8 ir viens apkures katls AK-200, kuru A/S “Komforts” uzstādīja 1991.gadā. Katls
ir nolietojies un 2013.gada pavasarī bija nepieciešama sildvirsmas metināšana, tādējādi radot
nepārliecinātību par katla drošu darbību turpmāk. A/S “Komforts” ir sagatavojis piedāvājumu
jauna apkures katla ierīkošanai Saules ielā 8, kuru iespējams aprīkot arī ar granulu degli. Jauna
apkures katla ierīkošanas izmaksas ir Ls 5891.82, t.sk. PVN
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Ls 6826.08 jauna apkures katla ierīkošanai Saules ielā 8. Finansējums no plānotās PVN
daļas jumta remontam Talsu ielā 7.
Lēmums nododams izpildei: Izglītības iestādes saimniecības pārzinim J.Mauriņam

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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22.08.2013.

Nr. 181.

11.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamajam īpašumam „Dižpriedes”
Pamats
1. Ivetas Bernānes iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē 09.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.2/13/335-B).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
4. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Dižpriedes” ar kadastra Nr.8862 003 0050 (turpmāk – īpašums
„Dižpriedes”) kopplatība ir 0,9137 ha, tas atrodas Košraga ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas
novadā un tas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0050.
Īpašuma „Dižpriedes” īpašnieks ir Modere-Pūpolberga Vilma, kura ar ģenerālpilnvaru ir
pilnvarojusi Ivetu Bernāni (turpmāk – pilnvarotā persona) veikt īpašuma „Dižpriedes” reālu
sadalīšanu.
Pilnvarotā persona vēlas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0050 sadalīt divos
zemes gabalos (1.pielikums), kuru aptuvenā platības pēc sadalīšanas būtu 0,7031 ha (1.zemes
vienība) un 0,2106 ha (2.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.
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 „Dižpriedes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8862 003 0050 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Mazsaimniecību un ģimenes māju
teritorijas” (MG).
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Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 72.3. punkts
nosaka, ka nav pieļaujama zemes vienības dalīšana, ja kāda zemes vienība sadalīšanas rezultātā
būtu mazāks par attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā pieļaujamo.
Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 233. punkts
nosaka, ka Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijā (MG) atļauts sadalīt zemes vienību, ja
pēc sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par 0,36 ha (3600 m2) un ja
pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles) platums nav mazāks par 30 m ceļa frontē, līdz
ar to plānotā zemes vienības sadalīšana ir pretrunā ar saistošo noteikumu prasībām.
Izstrādājot zemes ierīcības projektu vērā ņemams saistošo noteikumu Nr.21 75.punkts, kas
nosaka, ka: „ņemot vērā zemes racionālas izmantošanas iespējas, apkārtējās apbūves un zemes
vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus pieļaujama zemes vienību minimālās
platības samazināšana, bet ne vairāk par 5% no minimālā zemes vienība lieluma attiecīgajā
plānotās izmantošanas teritorijā.”
Ja ņem vērā, ka Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijā (MG) minimālais zemes vienības
lielums pēc sadalīšanas nevar būt mazākas par 0,36 ha (3600 m2), tad 5% no minimālās zemes
vienība lieluma ir 180 m2, bet pieļaujamais zemes vienības lielums var būt 0,342 ha (3420 m2).
Dundagas novada Dome nolemj:
Neatļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dižpriedes” (kadastra
Nr. 8862 003 0050) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0050, sadalīšanai divās
daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
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).
Lēmums nosūtāms: Ivetai Bernānei, Daugavas prospekts 36, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Nr. 182.

12.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Vecvalki”
Pamats
1. SIA „Ventspils mērnieks” 06.08.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
12.08.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/429-V).
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 25.10.2012. sēdes lēmums Nr.279 (protokols Nr.11, 22.§) „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Vecvalki””.
Mērķis
Sadalīt īpašuma „Vecvalki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0010 sešās
zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas
izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2012. gada 25. oktobra sēdes lēmumu Nr.279. „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Vecvalki”” tika atļauts izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecvalki” ar kadastra Nr. 8862 005 0010 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Vecvalki”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0010,
sadalot to sešās daļās.
Nekustamā īpašuma „Vecvalki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0010 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai sešās zemes vienībās. Tas izstrādāts uz īpašuma
zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuve projektētajām zemes
vienībām var notikt izmantojot esošo piebraucamo ceļu, izveidojot jaunas nobrauktuves.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.

Dundagas novada Dome nolemj:
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1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecvalki” ar kadastra
Nr. 8862 005 0010 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0010 sadalīšanai sešās
zemes vienībās.
2.Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vecvalki” sadalāmai:
2.1. neapbūvētai 2,97 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu „Skujmeži” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
2.2.
neapbūvētai 0,64 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Stepes” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101) .
2.3.
apbūvētai 0,67 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 atstāt nosaukumu „Vecvalki”,
noteikt 0,4 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods – 0601) un 0,27 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
2.4. neapbūvētai 0,36 ha lielajai zemes vienībai Nr.4 piešķirt nosaukumu „Pērses” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
2.5. neapbūvētai 0,38 ha lielajai zemes vienībai Nr.5 piešķirt nosaukumu „Zelttakas” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
2.6. apbūvētai 0,39 ha lielajai zemes vienībai Nr.6 piešķirt nosaukumu „Amatnieki” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods – 0601).
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).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA „Ventspils mērnieks” mērniekam Edgaram Ūdrim –

Vasarnīcu iela 9, Ventspils,

LV-3601.
2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai – Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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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.16.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
22.08.2013.

Nr. 183.

13.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mazpreči”
Pamats
1. SIA „Ventspils mērnieks” mērnieka Edgara Ūdra 06.08.2013. iesniegums (reģistrēts
Dundagas novada pašvaldībā 09.08.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/422-V).
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
3. 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4.
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem” un Dundagas pagasta 2005. gada 19. novembra saistošie noteikumi
Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves noteikumi”.
3. Dundagas novada domes 2013. gada 28. marta sēdes lēmums Nr.58 (protokols Nr.6, 10.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazpreči”
Mērķis
Sadalīt īpašuma „Mazpreči” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0001 divās
zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas izveidotajām
zemes vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2013. gada 28. marta sēdes lēmums Nr.58 (protokols Nr.6, 10.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazpreči” tika atļauts izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazpreči” (kadastra Nr. 8850 005 0001) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0001, sadalot to divās daļās.
Nekustamā īpašuma „Mazpreči” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0001 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna,
kurā norādīti apgrūtinājumi. Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt
izmantojot esošo ceļa servitūtu, izveidojot jaunas nobrauktuves.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Mazpreči” ar kad. Nr. 8850 005 0001 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0001 sadalīšanai divās zemes vienībās.
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2.
3.

Neapbūvētai 73,6 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu „Mazpreči”, un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
Neapbūvētai 9,8 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Papreči” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM – 0101).

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).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA „Ventspils mērnieks” mērniekam Edgaram Ūdrim – Vasarnīcu iela 9, Ventspils,
LV-3601.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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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.16.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
22.08.2013.

Nr. 184.

14.§
Par nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšanu
Pamats
Arņa Gavara pilnvarotās personas Vitālija Galaiska 2013. gada 11. jūlija iesniegums (reģistrēts
Dundagas novada pašvaldībā 17.07.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/363-G).
Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Jāņa Kārļa Javalda 2013. gada 7. augusta iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
07.08.2013. ar Nr. DD-3-31.2/13/585).
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pētermači” ar kadastra Nr.8850 004 0024 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Pētermači”) kopplatība ir 84,4 ha, tas atrodas Cirstes teritoriālajā ciemā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 19,7 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0024;
2) 58,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0031;
3) 6,6 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0032.
Saskaņā ar ierakstu Talsu zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.912 nekustamā īpašuma „Pētermači” 2/3 domājamo daļu īpašnieks ir Jānis Kārlis
Javalds un 1/3 domājamās daļas īpašnieks ir Arnis Gavars.
Nekustamā īpašuma „Pētermači” īpašnieks Arnis Gavars ir pilnvarojis (iereģistrēts aktu un
apliecinājumu reģistrā ar Nr. 2125) Vitāliju Galaiski (turpmāk – pilnvarotā persona) pārstāvēt
intereses un kārtot jautājumus par nekustamā īpašuma „Pētermači” reālu sadali.
Pilnvarotā persona lūdz no nekustamā īpašuma „Pētermači” kā patstāvīgu nekustamo
īpašumus atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0032 6,6 ha platībā un piešķirt
tam nosaukumu „Pļavmači”.
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)
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sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas
nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).
Saskaņā ar Talsu rajona tiesas 07.06.2013. lietas Nr. C36076512 aizmugurisko spriedumu
tiesa nosprieda:
1) Izbeigt Arņa Gavara un Jāņa Kārļa Javalda kopīpašumu uz nekustamo īpašumu
„Pētermači” Dundagas pagastā Dundagas novadā un sadalīt kopīpašumu reālās daļās.
2) Noteikt Arņa Gavara īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar kadastra numuru
8850 004 0032 6,6 ha platībā un zemes gabalu 23,24 hektārus no zemes vienības ar
kadastra numuru 8850 004 0031, atbilstoši SIA „Latvijasmernieks.lv” shēmai „B” daļai
lietas 15.lapā, atdalot to no nekustamā īpašuma „Pētermači” Dundagas pagastā,
Dundagas novadā, reģistrētu Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.912, ar
kadastra numuru 8850 004 0024.
Ņemot vērā iepriekš 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.
Pašvaldība ir saņēmusi Jāņa Kārļa Javalda 2013. gada 7. augusta iesniegumu, kurā ir lūgts
atlikt lēmuma pieņemšanu 30 dienas, lai varētu realizēt savas tiesības saņemt tiesas spriedumu,
iepazīties ar to, nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Pētermači” (kadastra Nr. 8850 004 0024) sadalīšanai, atdalot no
tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0032.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0024 un 8850 004 0031 atstāt nosaukumu
„Pētermači”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0032 piešķirt nosaukumu „Pļavmači”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0024 19,7 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 004 0031 58,1 ha platībā mainīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
6.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0032 6,6 ha platībā atstāt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
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).
Lēmums nosūtāms:
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1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
LV-3300.
2. Vitālijam Galaiskim: Puikules iela 23, Rīga, LV-1030.
3. Jānim Kārlim Javaldam: „Pētermači”, Cirstes, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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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.16.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
22.08.2013.

Nr. 185.

15.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Pamats
1) Veras Voicehovskas 19.08.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.08.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/443-V).
2) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. daļa.
Mērķis
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Krūmiņi 2” ar kadastra Nr. 8862 005 0081.
Izvērtējums
Veras Voicehovskas īpašumā Saunaga ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā atrodas 0,51
ha liels nekustamais īpašums „Krūmiņi 2” ar kadastra Nr. 8862 005 0081 (turpmāk - nekustamais
īpašums „Krūmiņi 2”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0081.
Īpašniece vēlas mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Krūmiņi 2” uz „Īrisi”.
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:
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Krūmiņi 2” ar kadastra Nr. 8862 005 0081 uz
„Īrisi”.
Lēmums nosūtāms:
1) Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
2) Verai Voicehovskai: Blaumaņa ielā 16/18-4, Rīga, LV-1050.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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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.16.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
22.08.2013.

Nr. 186.

16.§
Par lietošanas mērķa maiņu
Pamats
1. Alda Plauža 23.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/388-P).
2. Alda Plauža 23.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/389-P).
2. Alda Plauža 23.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/390-P).
3. Alda Plauža 23.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/391-P).
4. Alda Plauža 23.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/392-P).
7. Alda Plauža 23.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.07.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/393-P).
8. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
9. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 28. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa
Izvērtējums
Alda Plauža īpašumā Kolkas pagastā Dundagas novadā atrodas:
1) Pitraga ciemā nekustamais īpašums „Sili” ar kadastra apzīmējumu 8862 004 0091
(turpmāk - nekustamais īpašums „Sili”), kuram ir noteikti sekojoši nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi (turpmāk - NĪLM): 0,25 ha – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods 0601), 4,29 ha - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201);
2) Mazirbes ciemā nekustamais īpašums „Dienvidi” ar kadastra apzīmējumu
8862 002 0233 (turpmāk - nekustamais īpašums „Dienvidi”), kuram ir noteikti sekojoši
NĪLM: 0,25 ha – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601), 1,98 ha - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201);
3) Mazirbes ciemā nekustamais īpašums „Mazirbes Dumbrāji” ar kadastra apzīmējumu
8862 002 0073 (turpmāk - nekustamais īpašums „Mazirbes Dumbrāji”), kuram ir noteikti
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sekojoši NĪLM: 0,25 ha – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601), 1,43
ha - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201);
4) Mazirbes ciemā nekustamais īpašums „Upesostas 2” ar kadastra apzīmējumu
8862 002 0126 (turpmāk - nekustamais īpašums „Upesostas 2”), kuram ir noteikti
sekojoši NĪLM: 0,25 ha – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601), 0,90
ha - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
5) Mazirbes ciemā nekustamais īpašums „Zvaigznāji” ar kadastra apzīmējumu
8862 002 0232 (turpmāk - nekustamais īpašums „Zvaigznāji”), kuram ir noteikti sekojoši
NĪLM: 0,25 ha – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601), 1,65 ha - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201);
6) Mazirbes ciemā nekustamais īpašums „Vāveres” ar kadastra apzīmējumu
8862 002 0231 (turpmāk - nekustamais īpašums „Vāveres”), kuram ir noteikti sekojoši
NĪLM: 0,25 ha – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601), 1,37 ha - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
Sakarā ar to, ka visos nekustamajos īpašumos zemes vienības daļās, kurās NĪLM noteikts
individuālo dzīvojamo māju apbūve ir neapgūtas, tām nav pievilktas un izbūvētas
inženierkomunikācijas, īpašnieks lūdz mainīt NĪLM uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu lietošanas
mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes
platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” nekustamais īpašums
„Sili” atrodas „Mežāres ar mājvietām teritorijā” (MA), savukārt nekustamie īpašumi „Dienvidi”,
„Mazirbes Dumbrāji”, „Upesostas 2”, „Zvaigznāji” un „Vāveres” atrodas „Mežaines ar
mājvietām teritorijā” (MZ). Visās zemes vienībās ir atļauts veidot apbūvi.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 28. punktu, ja ciemā tikai
daļu no zemes vienības izmanto apbūvei, lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases „Apbūves
zeme” un tam piekrītošo zemes platību nosaka, ņemot vērā apbūves noteikumos attiecīgajai
apbūvei noteiktās prasības vai faktiski apbūvei izmantojamo platību. Pārējās zemes vienības
platības lietošanas mērķi nosaka kā neapbūvētai zemes vienībai atbilstoši šo noteikumu 23. un
24.punktā minētajām prasībām.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma „Sili” ar kadastra Nr. 8862 004 0091 zemes vienības daļai ar
platību 0,2500 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
2. Noteikt nekustamā īpašuma „Dienvidi” ar kadastra Nr. 8862 002 0233 zemes vienības daļai ar
platību 0,2500 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
3. Noteikt nekustamā īpašuma „Mazirbes Dumbrāji” ar kadastra Nr. 8862 002 0073 zemes
vienības daļai ar platību 0,2500 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
4. Noteikt nekustamā īpašuma „Upesostas 2” ar kadastra Nr. 8862 002 0126 zemes vienības daļai
ar platību 0,2500 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
5. Noteikt nekustamā īpašuma „Zvaigznāji” ar kadastra Nr. 8862 002 0232 zemes vienības daļai
ar platību 0,2500 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
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6. Noteikt nekustamā īpašuma „Vāveres” ar kadastra Nr. 8862 002 0231zemes vienības daļai ar
platību 0,2500 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
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).
Lēmums nosūtāms:
Aldim Plaudim: Dzirnavu iela 72 – 5, Rīga, LV – 1050,
Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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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.16.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
22.08.2013.

Nr. 187.

17.§
Par nekustamā īpašuma „Līvi” iegūšanu īpašumā
Pamats
1.
Arta Orbja 05.08.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 06.08.2013.
ar Nr.DD-3-26.1/13/413-O).
2.
Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 3. daļas 2. punkts, 29. panta
2. daļas 3. punkts, 30. panta 1. daļa, 2. daļa.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
Mērķis
Nekustamā īpašuma iegūšana īpašumā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Arta Orbja, kurš uz Pilnvaras pamata pārstāv
Endrju Boltonu (Andrew Bolton) 2013. gada 5. augusta iesniegumu (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 06.08.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/413-O) ar lūgumu sagatavot izziņu, ka pašvaldībai
nav iebildumu, ka Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis Endrju Boltons iegādājas nekustamo
īpašumu „Līvi” (kadastra Nr. 8862 007 0068).
Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 3. daļas 2. punkts nosaka, ka
pārejas posmā no 2004.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim zemi var iegūt īpašumā Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi, izņemot lauksaimniecības un meža zemi.
Nekustamajam īpašumam „Līvi” ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30. panta 1. daļu personas, kas
vēlas iegūt zemi īpašumā, iesniedz iesniegumu tā novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgā
zeme. Iesniegumā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķi. Iesniegumam pievienojams
darījuma akta noraksts.
Iesniegumā ir pievienots pirkuma līgums (noslēgts 23.07.2013.) starp Mārtiņu Ruķeri
(pārdevējs), Arti Orbi un Andrew Frederick Bolton, kura vārdā rīkojas Artis Orbis (Pircēji), par
to, ka Pircēji nopērk nekustamo īpašumu „Līvi”, katrs ½ domājamo daļu.
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Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30. panta 2. daļu novada dome
izskata iesniegumu. Ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav
pretrunā ar novada pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievēroti šā likuma 28.panta trešajā
daļā un 29.pantā minētie ierobežojumi, novada dome 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes
iegūšanai īpašumā, izziņas veidā, kuru paraksta novada domes priekšsēdētājs.
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), nekustamais īpašums „Līvi” atrodas plānotās izmantošanas teritorijā
Individuālo dzīvojamo māju teritorijas (IDz) un „Dabas pamatnes” teritorijas” (DP) un
paredzētais turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.
Nekustamais īpašums „Līvi” daļēji atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krastu kāpu
aizsargjoslā un saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29. panta 2. daļas 3.
punktu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi nevar iegūt īpašumā zemi šajā teritorijā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Nedot piekrišanu Endrju Boltona īpašumā iegūt nekustamo īpašumu „Līvi” ar kadastra
Nr. 8862 007 0068.
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).
Lēmums nosūtāms: Artim Orbim uz e-pastu: artis_o@hotmail.com
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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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.16.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
22.08.2013.

Nr. 188.

18.§
Par nekustamā īpašuma „Kļavnieki” vēl nodalāmas zemes vienības
„Pāces Kalēji” iegūšanu īpašumā
Pamats
1. Hans Herbst 15.08.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.08.2013. ar
Nr.DD-3-26.1/13/439-H).
2.
Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 3. daļas 1. punkts, 30.pants.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
4. Dundagas pagasta padomes 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta
apbūves noteikumi”.
Mērķis
Nekustamā īpašuma iegūšana īpašumā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Hans Herbst 2013. gada 15. augusta iesniegumu
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.08.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/439-H) ar lūgumu dot
atļauju nekustamā īpašuma „Kļavnieki” (kadastra Nr. 8850 025 0082) vēl nodalāmas zemes
vienības „Pāces Kalēji” ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0080 iegūšanai īpašumā.
Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 3. daļas 1. punkts nosaka, ka
pārejas posmā no 2004. gada 1. maija līdz 2014. gada 30. aprīlim zemi var iegūt īpašumā Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja viņi vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā kā pašnodarbinātie
zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā arī vismaz trīs gadus pēc kārtas
Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību.
Hans Herbst jau vairāk kā trīs gadus pēc kārtas dzīvo un aktīvi nodarbojas ar
lauksaimniecību Latvijā. Informāciju apstiprinājusi Lauku Atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes
reģionālā nodaļa.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30. pantu personas, kas vēlas
iegūt zemi īpašumā, iesniedz iesniegumu tā novada domei, kuras teritorijā atrodas attiecīgā
zeme. Iesniegumā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķi. Iesniegumam pievienojams
darījuma akta noraksts.
Iesniegumā Hans Herbst norāda, ka nekustamo īpašumu ir nopircis saskaņā ar 15.08.2013.
pirkuma līgumu savukārt kā nekustamā īpašuma „Kļavnieki” vēl nodalāmas zemes vienības
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„Pāces Kalēji” ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0080 turpmākās izmantošanas mērķis norādīts
lauksaimnieciskā darbība.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30. pantu novada dome izskata
iesniegumu. Ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar
novada pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievēroti šā likuma 28.panta trešajā daļā un
29.pantā minētie ierobežojumi, novada dome 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai
īpašumā, izziņas veidā, kuru paraksta novada domes priekšsēdētājs.
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” nekustamā īpašuma „Kļavnieki” vēl nodalāmas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0080 („Pāces Kalēji”) patreizējā izmantošana un
plānotā teritorijas izmantošana ir noteiktas kā lauksaimniecības teritorijas (LT) un paredzētais
turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Dot piekrišanu Hans Herbst īpašumā iegūt no nekustamā īpašuma „Kļavnieki” (kadastra Nr.
8850 025 0082) vēl nodalāmo zemes vienību „Pāces Kalēji” ar kadastra apzīmējumu
8850 023 0080.
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).
Lēmums nosūtāms: Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim - Kareivju iela 8, Talsi, Talsu
novads, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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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.16.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
22.08.2013.

Nr. 189.

19.§
Par grozījumiem Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē
Pamats
1. Dundagas novada Domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.188 21.§ „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.
2. Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmums Nr.325 23.§ „Par Dundagas novada
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi”.
3.
MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (16.10.2012.) 2. punkts.
4. Dundagas novada pašvaldības 22.12.2010. saistošo noteikumu Nr.47 „Dundagas novada
pašvaldības nolikums” 15. un 24.5. punkts.
5. Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmums Nr.326 24.§ „Par Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas plāna projektu”.
6. Dundagas novada domes 28.02.2013. sēdes lēmums Nr.29 4.§ „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Darba uzdevuma precizēšanu”.
Mērķis
Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada Domes 28.06.2012. sēdes lēmumu Nr.188 21.§ „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Dundagas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrāde.
Ar Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmumu Nr.325 23.§ „Par Dundagas novada
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi” par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas (turpmāk - IAS) vadītāju apstiprināja Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāju Gunti Kļaviņu.
Ar 28.05.2013. rīkojumu Nr. DD-4-2.1/13/16 kopš 31.05.2013. ir izbeigtas darba attiecības ar
Gunti Kļaviņu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (16.10.2012.) 2. punktu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
organizē un vada ar pašvaldības domes lēmumu apstiprināts izstrādes vadītājs – pašvaldības
amatpersona vai darbinieks. Savukārt Dundagas novada pašvaldības 22.12.2010. saistošo
noteikumu Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – pašvaldības nolikums)
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24.5. punkts nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors organizē teritorijas attīstības programmas,
teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos
apstiprināšanai domei.
Ar Dundagas novada Domes 22.11.2012. sēdes lēmumu Nr.326 24.§ Par Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas plāna projektu tika nolemts izveidot IAS izstrādes darba grupu, kurā iekļāva domes
priekšsēdētāju Guntu Abaju, izpilddirektoru Mareku Griciku, attīstības nodaļas vadītāju Lauri
Laicānu un projektu vadītāju Gunti Kļaviņu.
Dome ar 06.12.2012. lēmumu Nr.337 atcēla Guntu Abaju no Dundagas novada Domes
priekšsēdētājas amata, ar 02.01.2013. rīkojumu Nr.4-2.1/13/1 ir izbeigtas darba attiecības ar
pašvaldības izpilddirektoru Mareku Griciku, bet ar 28.05.2013. rīkojumu Nr. DD-4-2.1/13/16 ir
izbeigtas darba attiecības ar projekta vadītāju Gunti Kļaviņu.
Ņemot vērā ka trīs no četriem darba grupas pārstāvjiem, vairs neieņem lēmumā noteiktos
amatus un nav nodefinētas izstrādes darba grupas pienākumi un atbildība, ir nepieciešams lemt
par darba grupas sastāvu un uzdevumiem, vai šādas grupas nepieciešamību.
Ar Dundagas novada domes 24.01.2013. sēdes lēmumu Nr.8 8.§ „Par Dundagas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes Darba grupu” apstiprināja konsultatīvo Darba grupu.
Saskaņā ar pašvaldības nolikuma 15. punktu Darba grupas izveido noteiktu uzdevumu veikšanai
uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāro gadu. Izveidotās darba grupas darbojas uz
pašvaldības domes apstiprināta nolikuma pamata atbilstoši 14.punktam, vai to kompetenci un
padotību nosaka domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota. Ņemot vērā ka nav nodefinēta
konsultatīvās darba grupas kompetence un padotība, ir nepieciešams lemt par konsultatīvās
Darba grupas sastāvu, kompetenci un padotību, vai šādas grupas nepieciešamību.
Ar Dundagas novada Domes 28.02.2013. sēdes lēmumu Nr.29 4.§ „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Darba uzdevuma precizēšanu” apstiprināja precizēto darba
uzdevumu IAS izstrādei.
Ņemot vērā, ka pašvaldība 24.07.2013. ar SIA „Smilšu pilis” ir noslēgusi līgumu
„Par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam izstrādi”, savukārt
Dundagas novada domes 28.02.2013. sēdes lēmuma Nr.29 4.§ „Par Dundagas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Darba uzdevuma precizēšanu” apstiprinātajā darba uzdevumā
noteiktie izstrādes kontroltermiņi ir nokavēti, ir nepieciešams pārskatīt un precizēt darba
uzdevumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vadītāju apstiprināt izpilddirektori
Ingu Ralli.
2. Atcelt ar Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmuma Nr.326 24.§ „Par Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas plāna projektu” izveidoto izstrādes Darba grupu.
3. Atcelt ar Dundagas novada domes 24.01.2013. sēdes lēmuma Nr.8 8.§ „Par Dundagas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes Darba grupu” izveidoto izstrādes konsultatīvo Darba
grupu.
4. Apstiprināt precizēto darba uzdevumu Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2014.-2030. gadam izstrādei (1. pielikums).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LATVIJAS REPUBLIKA
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.16.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 190.

22.08.2013.

20.§
Par grozījumiem Dundagas novada Attīstības programmas izstrādē
Pamats
1. Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmums Nr.47 10.§ „Par Dundagas novada
Attīstības programmas izstrādi”.
2. Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmums Nr.325 23.§ „Par Dundagas novada
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi”.
3. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (16.10.2012.) 2. punkts.
4. Dundagas novada pašvaldības 22.12.2010. saistošo noteikumu Nr.47 „Dundagas novada
pašvaldības nolikums” 24.5. punkts.
5. Dundagas novada domes 27.10.2011. sēdes lēmums Nr. 294 6.§ „Par Dundagas novada
attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika precizēšanu”.
6. Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmums Nr.187 20.§ „Par Dundagas novada
attīstības programmas izstrādes grafika precizēšanu”.
7. Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmums Nr. 327 25.§ „Par 28.06.2012. Dundagas
novada Domes lēmuma Nr.187., 188 grozījumiem”.
Mērķis
Dundagas novada Attīstības programmas izstrāde.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.47 10.§ „Par Dundagas novada
Attīstības programmu” tika uzsākta Dundagas novada Attīstības programmas izstrāde.
Ar Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmumu Nr.325 23.§ „Par Dundagas novada
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi” par Dundagas novada Attīstības
programmas vadītāju apstiprināja Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas
nodaļas projektu vadītāju Gunti Kļaviņu.
Ar 28.05.2013. rīkojumu Nr. DD-4-2.1/13/16 kopš 31.05.2013. ir izbeigtas darba attiecības ar
Gunti Kļaviņu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (16.10.2012.) 2. punktu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
organizē un vada ar pašvaldības domes lēmumu apstiprināts izstrādes vadītājs – pašvaldības
amatpersona vai darbinieks. Savukārt Dundagas novada pašvaldības 22.12.2010. saistošo
noteikumu Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 24.5. punkts nosaka, ka pašvaldības
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izpilddirektors organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā
pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei.
Ar Dundagas novada domes 24.02.2012. sēdes lēmumu Nr.47 10.§ „Par Dundagas novada
Attīstības programmas izstrādi” izveidoja Attīstības programmas izstrādes vadības grupu, kuras
sastāvu precizēja ar Dundagas novada domes 27.10.2011. lēmumu Nr.294 „Par Dundagas
novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika precizēšanu”
Ņemot vērā, ka pašvaldība 02.07.2013. ar SIA „Smilšu pilis” ir noslēgusi līgumu
Nr. 3-13.2/13/132 „Par Dundagas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādi”, ir
nepieciešams lemt par izstrādes vadības grupas sastāva precizēšanu, vai šādas grupas atcelšanu.
Ar Dundagas novada domes 28.06.2012. sēdes lēmumu Nr.187 20.§ „Par Dundagas novada
attīstības programmas izstrādes grafika precizēšanu” un 22.11.2012. sēdes lēmumu Nr. 327 25.§
„Par 28.06.2012. Dundagas novada Domes lēmuma Nr.187., 188 grozījumiem” apstiprināja
precizēto darba uzdevumu Attīstības programmas izstrādei.
Ņemot vērā, ka pašvaldība 02.07.2013. ar SIA „Smilšu pilis” ir noslēgusi līgumu
Nr. 3-13.2/13/132 „Par Dundagas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādi”,
savukārt Dundagas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmuma Nr.327 25.§ „Par 28.06.2012.
Dundagas novada Domes lēmuma Nr.187., 188 grozījumiem” apstiprinātajā darba uzdevumā
noteiktie izstrādes termiņi ir nokavēti, ir nepieciešams pārskatīt darba uzdevumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Par Dundagas novada attīstības programmas vadītāju apstiprināt izpilddirektori Ingu Ralli.
2. Atcelt ar Dundagas novada domes 24.02.2011. sēdes lēmuma Nr.47 10.§ „Par Dundagas
novada Attīstības programmas izstrādi” izveidoto izstrādes vadības grupu.
3. Apstiprināt precizēto darba uzdevumu Dundagas novada attīstības programmas 2014.-2020.
gadam izstrādei (1. pielikums).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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Dundagas novada Dundagas pagastā
22.08.2013.

Nr. 191.

21.§
Par Dundagas novada pārstāvja deleģēšanu pārnovadu bibliotēku novadpētniecības
konkursa „Labākais novadpētnieks” vērtēšanas komisijā.
Pamats
Dundagas novada domes lēmums no 20.12.2012. nr.354 18.§ (protokols nr.15).
Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu pašvaldību publisko bibliotēku
konkursa „Labākais novadpētnieks” nolikums (apstiprināts Talsu novada domē 13.12.2012.
Nr.890 (protokols nr.24)
Mērķis
Saskaņā ar konkursa nolikumu un Dundagas novada domes pieņemto lēmumu, nodrošināt
pārnovadu bibliotēku novadpētniecības konkursa „Labākais novadpētnieks” vērtēšanas komisijā
Dundagas novada pārstāvi.
Izvērtējums
2013.gadā tiek rīkots pārnovadu bibliotēku novadpētniecības konkurss „Labākais
novadpētnieks”, kura mērķis ir aktivizēt bibliotēku darbu kultūrvēstures izpētē un veicināt
novadpētniecības materiālu apkopošanu, sagatavojot tos reģiona elektroniskās novadpētniecības
datu bāzes papildināšanai. No Dundagas novada deputātu puses tika izteikta vēlme nodrošināt
konkursa vērtēšanas komisijā Dundagas novada pašvaldības pārstāvi. Par
šādu pārstāvi nevar būt bibliotēku darbinieki, jo tad konkrētā bibliotēka nevar piedalīties
konkursā. Izvirzītajam pārstāvim ir jāsaprot un jāorientējas novadpētniecības darbā. Dundagas
novada Centrālās bibliotēkas (DNCB) vadītāja ierosina par Dundagas novada pārstāvi deleģēt
Kubalu skolas-muzeja vadītāju Ivaru Abaju, kurš, pārstāvot bibliotēkām radniecīgu darbības
nozari un pārzinot novadpētniecības darbu, spēs kvalitatīvi strādāt kopējā komisijas darbā.
Pašreiz plānotais komisijas izbraukuma grafiks ir 2013.gada oktobra otrā puse (21.-25.oktobris).
Novada pārstāvim ir jāpiedalās pilnīgi visās komisijas izbraukuma dienās (~4 dienas). Pārstāvim
katru dienu jānokļūst no Dundagas līdz Talsiem un atpakaļ. Komisijas izbraukumu kopējo
transportu pa reģionu nodrošina Talsu galvenā bibliotēka. DNCB vadītāja ar I.Abaju ir
pārrunājusi viņa dalību šai konkursa vērtēšanas komisijā. I.Abajs ir izvērtējis iespēju, apvienot
pamatdarbu un strādāt vērtēšanas komisijā, un devis savu piekrišanu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Pārnovadu bibliotēku novadpētniecības konkursa „Labākais novadpētnieks” vērtēšanas komisijā
no Dundagas novada pašvaldības deleģēt Kubalu skolas-muzeja vadītāju Ivaru Abaju. Ceļa
izdevumus maršrutā Dundaga – Talsi – Dundaga segt no DNCB bibliotēkas budžeta līdzekļiem.
Lēmums nosūtāms: Izpilddirektore, finanšu speciāliste, galvenā grāmatvede, DNCB, Kubalu
skola-muzejs, TGB
Lēmums nododams izpildei: DNCB vadītāja Ruta Emerberga, Kubalu skola –muzejs- vadītājs
Ivars Abajs

Domes priekšsēdētājs
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Nr. 192.

22.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
22.1.PAMATS
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 15.jūlijā saņemts SIA „Dundaga”, reģ. Nr.
59003000631, juridiskā adrese: Pils iela 13, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads,
valdes priekšsēdētājas Tamāras Zoltānes, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, rakstveida
iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Ginta Heldes, dzimuša 1970.gada 28.februārī un viņa
nepilngadīgā dēla Dāvja Heldes, dzimuša 1995.gada 26.decembrī, deklarētajām dzīvesvietām
adresē: „Tuskas” dz.1, Saustere, Dundagas pagasts, Dundagas novads, pamatojot, ka beidzies
abu pušu (G.Helde un SIA „Dundaga”) savstarpēji noslēgtā dienesta dzīvokļa īres līguma
nosacījums - īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku un ir spēkā tikai uz darba attiecību laiku, t.i.
kamēr Īrnieks strādā SIA „Dundaga”. Tā kā darba attiecības ar SIA „Dundaga” izbeigtas jau
2012.gada 12.martā, personām nav pamata būt deklarētām iepriekšminētajā adresē.
Iesniegumam pievienota 2008.gada 15.aprīlī izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība (kopija),
nodalījums Nr. 1000 0043 0052, kadastra numurs: 8850 527 0001, kas apliecina, ka minētā
nekustamā īpašuma „Tuskas”, Sausterē, Dundagas pagastā īpašumtiesības nostiprinātas SIA
„Dundaga” (nodokļu maksātāja reģ. Nr. 59003000631). Pievienots arī dienesta dzīvokļa īres
līgums Nr.5, sastādīts 2012.gada 6.februārī (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 Gints Helde
(tai sk. nepilngadīgais dēls Dāvis Helde) dzīvesvietu Dundagas novada, Dundagas pagasta,
Sausterē, „Tuskas”dz.1 deklarējis 2012.gada 8.martā. Kā dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko
pamatu deklarācijā Gints Helde norādījis īres līgumu ar SIA „Dundaga”.
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3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesisks 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, lai izvērtētu valdes
priekšsēdētājas Tamāras Zoltānes iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats
anulēt ziņas par Ginta Heldes deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2013.gada 18.jūlijā nosūtīja
Gintam Heldem vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus par SIA „Dundaga”
valdes priekšsēdētājas Tamāras Zoltānes iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā
dokumentus, kas apliecinātu viņa tiesības būt deklarētam iepriekšminētajā adresē.
Konstatēts, ka Gints Helde noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un līdz ar to nav arī
iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu. Pašvaldība noskaidrojusi, ka SIA
„Dundaga” ar Gintu Heldi 2012.gada 6.februārī noslēgusi Dienesta dzīvokļa īres līgumu, kura
3.1.punkts nosaka, ka Līgums stājas spēkā no parakstīšanas dienas un tiek noslēgts no 2012.gada
6.februāra uz noteiktu laiku, kamēr Īrnieks strādā SIA „Dundaga”. Tā kā iepriekš jau tika
konstatēts, ka Gints Helde darba attiecības pārtraucis 2012.gada 12.martā, kas jau norāda, ka
pamatojoties uz šā Līguma punkta nosacījuma Gintam Heldem (tai sk. nepilngadīgajam dēlam) ir
zudis tiesiskais pamats uz deklarēto dzīvesvietu. Persona nav arī sasniedzama, kas ir papildus
motivācija deklarētās dzīvesvietas anulēšanai.
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 SIA „Dundaga” valdes priekšsēdētājas Tamāras Zoltānes 2013.gada 15.jūlija
iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā arī ievērojot to, ka Gints Helde nav
iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība
secina, ka ziņas par Ginta Heldes 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.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2)punktu
Anulēt ziņas par Ginta Heldes, personas kods ________________un nepilngadīgā dēla Dāvja
Heldes, personas kods ______________deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas novads,
Dundagas pagasts, Saustere, „Tuskas”, dz.1.
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 SIA
„Dundaga” valdes priekšsēdētājai Tamārai Zoltānei un Gintam Heldem 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.

Domes priekšsēdētājs
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Nr. 193.

22.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
22.2 PAMATS
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 15.jūlijā saņemts SIA „Dundaga”, reģ. Nr.
59003000631, juridiskā adrese: Pils iela 13, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads,
valdes priekšsēdētājas Tamāras Zoltānes, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, rakstveida
iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Inas Heldes, dzimušas 1971.gada 17.janvārī un viņas
nepilngadīgās meitas Elisas Balandes-Balodes, dzimušas 2000.gada 12.augustā, deklarētajām
dzīvesvietām adresē: „Tuskas” dz.1, Saustere, Dundagas pagasts, Dundagas novads, pamatojot,
ka beidzies Ginta Heldes (Inas Heldes vīrs) un SIA „Dundaga” savstarpēji noslēgtā dienesta
dzīvokļa īres līguma nosacījums, kas noteica, ka īres līgums ir spēkā tikai uz Heldes ģimenes
darba attiecību laiku, t.i. kamēr Īrnieks strādā SIA „Dundaga”. Tā kā darba attiecības ar SIA
„Dundaga” Inai Heldei izbeigtas jau 2012.gada 12.martā, personām (tai sk. nepilngadīgajai
meitai) nav pamata būt deklarētām iepriekšminētajā adresē.
Iesniegumam pievienota 2008.gada 15.aprīlī izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība (kopija),
nodalījums Nr. 1000 0043 0052, kadastra numurs: 8850 527 0001, kas apliecina, ka minētā
nekustamā īpašuma „Tuskas”, Sausterē, Dundagas pagastā īpašumtiesības nostiprinātas SIA
„Dundaga” (nodokļu maksātāja reģ. Nr. 59003000631). Pievienots arī dienesta dzīvokļa īres
līgums Nr.5, sastādīts 2012.gada 6.februārī (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 Ina Helde (tai
sk. nepilngadīgā meita Elisa Balande-Balode) dzīvesvietu Dundagas novada, Dundagas pagasta,
Sausterē, „Tuskas”dz.1 deklarējusi 2012.gada 8.martā. Kā dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko
pamatu deklarācijā Ina Helde norādījusi īres līgumu ar SIA „Dundaga”.
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3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesisks 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, lai izvērtētu valdes
priekšsēdētājas Tamāras Zoltānes iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats
anulēt ziņas par Inas Heldes deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2013.gada 18.jūlijā nosūtīja Inai
Heldei vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus par SIA „Dundaga” valdes
priekšsēdētājas Tamāras Zoltānes iesniegumā minētajiem faktiem un iesniegt pašvaldībā
dokumentus, kas apliecinātu viņas tiesības būt deklarētai iepriekšminētajā adresē.
Konstatēts, ka Ina Helde noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradusies un līdz ar to nav arī
iesniegusi dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu. Pašvaldība noskaidrojusi, ka SIA
„Dundaga” ar Gintu Heldi 2012.gada 6.februārī noslēgusi Dienesta dzīvokļa īres līgumu, kura
3.1.punkts noteica, ka Līgums stājas spēkā no parakstīšanas dienas un tiek noslēgts no 2012.gada
6.februāra uz noteiktu laiku, kamēr Īrnieks strādā SIA „Dundaga”. Līgumā Īrnieks – Gints Helde
apliecinājis, ka dzīvoklī mitināsies viņa ģimenes locekļi – sieva Ina Helde un viņu nepilngadīgie
bērni. Tā kā iepriekš jau tika konstatēts, ka Gints Helde un Ina Helde darba attiecības pārtraukuši
2012.gada 12.martā, kas jau norāda, ka pamatojoties uz šā Līguma punkta nosacījuma Inai
Heldei (tai sk. nepilngadīgajai meitai) ir zudis tiesiskais pamats uz deklarēto dzīvesvietu.
Persona nav arī sasniedzama, kas ir papildus motivācija deklarētās dzīvesvietas anulēšanai.
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 SIA „Dundaga” valdes priekšsēdētājas Tamāras Zoltānes 2013.gada 15.jūlija
iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā arī ievērojot to, ka Ina Helde nav
iesniegusi dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība
secina, ka ziņas par Inas Heldes 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.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2)punktu
Anulēt ziņas par Inas Heldes, personas kods______________ un nepilngadīgās meitas Elisas
Balandes-Balodes, personas kods ________________ deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas
novads, Dundagas pagasts, Saustere, „Tuskas”, dz.1.
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 SIA
„Dundaga” valdes priekšsēdētājai Tamārai Zoltānei un Inai Heldei 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.

Domes priekšsēdētājs
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22.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
22.3 PAMATS
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.jūnijā saņemts Jolantas Pilikseres, dzimušas
1968.gada 24.janvārī, dzīvojošas Dundagas novada, Dundagas pagasta, Dundagā, Pils ielā 11B,
rakstveida iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Jāņa Jurova, dzimuša 1986.gada 4.maijā,
deklarēto dzīvesvietu adresē: Pils iela 11B, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads,
norādot, ka Jānis Jurovs minētajā adrese faktiski nedzīvo jau divus gadus un pēc J.Pilikseres
ziņām pastāvīgo dzīvo Lēdurgā.
Iesniegumam pievienota 2006.gada 4.septembrī izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība
(kopija), nodalījums Nr. 1000 0015 2960, kadastra numurs: 8850 020 0436, kas apliecina, ka
nekustamā īpašuma Pils iela 11B īpašuma tiesības nostiprinātas Jolantai Pilikserei. Pievienota arī
dzīvesvietas deklarācija (kopija) par deklarēšanās procedūras veikšanu Jānim Jurovam adresē
Pils iela 11B, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 03.01.2011.
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 Jānis Jurovs
dzīvesvietu Dundagas novada, Dundagas pagasta, Dundagā, Pils ielā 11B deklarējis 2011.gada
3.janvārī. Kā dzīvesvietas deklarēšanās tiesisko pamatu deklarācijā Jānis Jurovs norādījis
vienošanos ar īpašnieku Jolantu Pilikseri.
3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesisks 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, lai izvērtētu Jolantas
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Pilikseres iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats anulēt ziņas par Jāņa
Jurova deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2013.gada 12.jūlijā nosūtīja Jānim Jurovam vēstuli ar
lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus par Jolantas Pilikseres iesniegumā minētajiem
faktiem un iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas apliecinātu viņa tiesības būt deklarētam
iepriekšminētajā adresē.
Konstatēts, ka Jānis Jurovs noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un līdz ar to nav arī
iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu, taču pašvaldība papildus vēl ir
noskaidrojusi, ka:
3.1. J.Piliksere ir mēģinājusi sazināties ar Jāni Jurovu caur portālu „draugiem.lv”, un viņš
apsolījies pēc iespējas ātrāk deklarēties savā jaunajā dzīvesvietā, taču pēc pēdējām LR
Iedzīvotāju reģistra ziņām nekādas izmaiņas Jāņa Jurova adresē nav veiktas, ar to viņš ir pārkāpis
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. dzīvesvietas deklarēšanās brīdī J.Piliksere devusi atļauju Jānim Jurovam deklarēties kā
meitas Gunas draugam, taču savstarpējās attiecības J.Jurovam ar Jolantas Pilikseres meitu Gunu
ir izbeigtas jau apm. pirms 2 gadiem.
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 Jolantas Pilikseres 2013.gada 12.jūnija iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus
noskaidroto, kā arī ievērojot to, ka Jānis Jurovs nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu
tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka ziņas par Jāņa Jurova 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.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2)punktu
Anulēt ziņas par Jāņa Jurova, personas kods _________________ deklarēto dzīvesvietu adresē
Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 11B.
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 Jolantai
Pilikserei un Jānim Jurovam 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.

Domes priekšsēdētājs
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22.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
22.4. PAMATS
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 15.jūlijā saņemts SIA „Dundaga”, reģ. Nr.
59003000631, juridiskā adrese: Pils iela 13, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads,
valdes priekšsēdētājas Tamāras Zoltānes, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, rakstveida
iesniegums, kurā lūgts anulēt ziņas par Klāva Balanda-Baloža, dzimuša 1995.gada 21.maijā,
deklarēto dzīvesvietu adresē: „Tuskas” dz.1, Saustere, Dundagas pagasts, Dundagas novads,
pamatojot, ka beidzies Klāva Balanda-Baloža vecāku un SIA „Dundaga” savstarpēji noslēgtais
dienesta dzīvokļa īres līguma nosacījums, kas noteica, ka īres līgums ir spēkā tikai uz Inas un
Ginta Heldes darba attiecību laiku, t.i. kamēr Īrnieks strādā SIA „Dundaga”. Tā kā darba
attiecības ar SIA „Dundaga” izbeigtas jau 2012.gada 12.martā, Heldes ģimenei, tai sk. arī
Klāvam Balandam-Balodim nav pamata būt deklarētam iepriekšminētajā adresē.
Iesniegumam pievienota 2008.gada 15.aprīlī izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība (kopija),
nodalījums Nr. 1000 0043 0052, kadastra numurs: 8850 527 0001, kas apliecina, ka minētā
nekustamā īpašuma „Tuskas”, Sausterē, Dundagas pagastā īpašumtiesības nostiprinātas SIA
„Dundaga” (nodokļu maksātāja reģ. Nr. 59003000631). Pievienots arī dienesta dzīvokļa īres
līgums Nr.5, sastādīts 2012.gada 6.februārī (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 Klāvam
Balandam-Balodim dzīvesvieta Dundagas novada, Dundagas pagasta, Sausterē, „Tuskas”dz.1
deklarēta 2012.gada 8.martā. Kā dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu deklarācijā Klāva
Balanda-Baloža māte Ina Helde norādījusi īres līgumu ar SIA „Dundaga” (uz deklarēšanās brīdi
Klāvs Balandis-Balodis bija nepilngadīgs).
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3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, personai ir tiesisks 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, lai izvērtētu valdes
priekšsēdētājas Tamāras Zoltānes iesniegumā norādītos apgalvojumus un izvērtētu, vai ir pamats
anulēt ziņas par Klāva Balanda-Baloža deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2013.gada 18.jūlijā
nosūtīja Klāvam Balandim-Balodim vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā sniegt paskaidrojumus
par SIA „Dundaga” valdes priekšsēdētājas Tamāras Zoltānes iesniegumā minētajiem faktiem un
iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas apliecinātu viņas tiesības būt deklarētai iepriekšminētajā
adresē.
Konstatēts, ka Klāvs Balandis-Balodis noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un līdz
ar to nav arī iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu. Pašvaldība noskaidrojusi,
ka SIA „Dundaga” ar Gintu Heldi 2012.gada 6.februārī noslēgusi Dienesta dzīvokļa īres līgumu,
kura 3.1.punkts noteica, ka Līgums stājas spēkā no parakstīšanas dienas un tiek noslēgts no
2012.gada 6.februāra uz noteiktu laiku, kamēr Īrnieks strādā SIA „Dundaga”. Līgumā Īrnieks –
Gints Helde apliecinājis, ka dzīvoklī mitināsies viņa ģimenes locekļi – sieva Ina Helde un viņu
nepilngadīgie bērni. Tā kā iepriekš jau tika konstatēts, ka Gints Helde un Ina Helde darba
attiecības pārtraukuši 2012.gada 12.martā, kas jau norāda, ka pamatojoties uz šā Līguma punkta
nosacījuma arī vecāku nepilngadīgajiem bērniem un uz doto brīdi pilngadīgajam Klāvam ir zudis
tiesiskais pamats uz deklarēto dzīvesvietu. Persona nav arī sasniedzama, kas ir papildus
motivācija deklarētās dzīvesvietas anulēšanai.
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 SIA „Dundaga” valdes priekšsēdētājas Tamāras Zoltānes 2013.gada 15.jūlija
iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā arī ievērojot to, ka Klāvs BalandisBalodis nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu,
pašvaldība secina, ka ziņas par Klāva Balanda-Baloža 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.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2)punktu
Anulēt ziņas par Klāva Balanda-Baloža, personas kods _______________ deklarēto dzīvesvietu
adresē Dundagas novads, Dundagas pagasts, Saustere, „Tuskas”, dz.1.
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 SIA
„Dundaga” valdes priekšsēdētājai Tamārai Zoltānei un Klāvam Balandim-Balodim 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.

Domes priekšsēdētājs
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23.§
Par novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
Pamats:
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju likuma 10.panta piektā
daļa
Deputātu balsojuma rezultātā par katru pieteikto kandidātu atsevišķi
Dundagas novada Dome nolemj:
Izveidot Dundagas novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
N.p.k.

Vārds, uzvārds

Izglītība

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ilze Pirvite
Rita Podkalne
Sandra Kokoreviča
Andris Freimuts
Ieva Legzdiņa
Andrejs Blumbergs
Inga Šmēdiņa

augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā spec.
augstākā

Domes priekšsēdētājs

Iepriekšējā pieredze
vēlēšanu komisijas
darbā (reizes)
6
11
15
2
-
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25.§

Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam
„Valsts mežs Dundaga – centrālais”
Pamats
1) Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi
15.08.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 15.08.2013. ar
Nr. DD-3-31.2/13/600).
2) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
3) Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
4) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa
Izvērtējums
Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” valdījumā Dundagas novada Dundagas pagastā
atrodas nekustamais īpašums „Valsts mežs Dundaga – centrālais” ar kadastra
Nr. 8850 002 0117 (turpmāk - nekustamais īpašums „Valsts mežs Dundaga – centrālais”), kura
kopējā platība ir 7025,5174 ha. Atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra informācijai nekustamā
īpašuma „Valsts mežs Dundaga – centrālais” iekļautajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 021 0098 178,33 ha platībā noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201) un „derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas” (NĪLM kods 0401).
Ar 2012. gada 22. marta Dundagas novada domes lēmumu Nr. 83., 15.§ „Par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0098
izveidotajai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0098 8001 tika noteikts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „derīgo izrakteņu ieguves teritorija” (NĪLM kods 0401).
Tā kā šai zemes vienības daļai radās nepieciešamība koriģēt robežu un platību, kā arī veikt
atkārtotus uzmērīšanas darbus, tad Valsts zemes dienesta kadastra informācijā šī zemes vienība
tika dzēsta un tagad nepieciešams pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu no jauna izveidojamai zemes vienības daļai.
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
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„Dundagas pagasta teritorijas plānojums”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0098
attēlota kā derīgo izrakteņu atradnes.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5. punktu lietošanas
mērķa maiņu ierosina, ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas
mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek
precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar
detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams.
Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt nekustamā īpašuma „Valsts mežs Dundaga – centrālais” ar kadastra
Nr. 8850 002 0117 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0098 saskaņā ar
1.pielikumu sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
1) daļai 138,24 ha platībā - „derīgo izrakteņu ieguves teritorijas” (NĪLM kods 0401).
2) daļai 40,09 ha platībā - „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”
(NĪLM kods 0201).
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).
Lēmums nosūtāms:
1) Akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi: Upes
iela 4, Dundaga, LV – 3270.
2) Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.16.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
22.08.2013.

Nr. 198.

26.§
Par izmaiņām Dundagas novada Domes pastāvīgo komiteju sastāvos
Pamats:
Likuma “Par pašvaldībām” 20.pants, 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 50. un 51.pants;
Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 "Dundagas novada
pašvaldības nolikuma" 4., 34. un 36.punkts
Mērķis
Izdarīt izmaiņas Dundagas novada Domes pastāvīgo komiteju sastāvos
Izvērtējums
2013.gada 24.jūlijā deputāta pienākumus beidza pildīt deputāts Ēriks Bērzkalns, kurš darbojās
Attīstības un plānošanas komitejā, kā komitejas loceklis.
Ar šī sēdes dienu, deputātes pienākumus Dundagas novada Domē ir uzsākusi veikt deputāte
Smaida Šnikvalde. S.Šnikvalde piekrīt darboties Attīstības un plānošanas komitejā kā komitejas
locekle, līdz ar ko citu pastāvīgo komiteju sastāvos nav nepieciešams veikt izmaiņas.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ievēlēt deputāti Smaidu Šnikvaldi par Attīstības un plānošanas komitejas locekli.
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