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 24. oktobrī

Nr.19.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.05
Sēdē piedalās 8 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Ansis Roderts,
Aldons Zumbergs, Una Sila, Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits
Nepiedalās: Linda Pavlovska - mācībās
Administrācijas darbinieki- Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Andris Kojro, Alnis Auziņš,
Diāna Siliņa, Aldis Pinkens, Uldis Katlaps, Baiba Dūda, Ilona Onzule, Lauris Laicāns;
iedzīvotāji – Aigars Zadiņš
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Tiek ierosināts papildināt izsludināto domes sēdes darba kārtību ar 21.punktu- ar deputātes
Guntas Abajas iesniegto lēmuma projektu „Par diskriminācijas novēršanu atlīdzības
noteikšanā pašvaldības darbiniekiem”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, G.Abaja),
atturas – nav, pret – 4 (A.Grīvāne, U.Sila, G.Laicāns, G.Pirvits)
Balsojuma rezultātā jautājums netiek iekļauts sēdes darba kārtībā.
Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro virza izskatīšanai un iekļaušanai domes sēdes darba
kārtībā jautājumu „Par autoceļiem paredzētās mērķdotācijas līdzekļu atmaksu” .
No juriskonsulta skaidrojuma izriet, ka A.Kojro nav to personu lokā, kas pēc pašvaldības
nolikuma ir tiesīgs iesniegt lēmumu projektu izskatīšanai domes sēdē.
Deputāts A.Zumbergs paziņo, ka viņš būs šī lēmuma projekta iesniedzējs.
Sēdes vadītājs ierosina balsot par jautājuma iekļaušanu domes sēdes dara kārtībā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu „Par autoceļiem paredzētās mērķdotācijas
līdzekļu atmaksu”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
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NOLEMJ:
Apstiprināt šādus sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
2. Par Dundagas novada domes noteikumiem „Medību tiesību piešķiršanas noteikumi”
3. Saistošie noteikumi „Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”
4. Par iestādes vadītāja vietnieka amata vienības izveidi pirmsskolas izglītības iestādē
„Kurzemīte”
5. Par optiskā kabeļa interneta pieslēgumu
6. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 20 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā
7. Par dienesta braucienu uz Čehiju
8. Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mazauces”
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas”
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunbrieži
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem “Dižpriedes un
“Liblabā”
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mežrukši”
14. Par nekustamo īpašumu „Čakstītes” un „Alnīši” sadalīšanu
15. Par detālplānojuma nekustamam īpašumam „Steķi” apstiprināšanu
16. Par nekustamā īpašuma „Ceplīši” sadalīšanu
17. Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu
18. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikumā
19. Par Apbalvojumu komisiju
20. Par autoceļiem paredzētās mērķdotācijas līdzekļu atmaksu

Dažādi jautājumi
Ziņojums par dalību Latvijas Piļu un muižu asociācijā

1. §
Izpilddirektores p.i. un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu
izpildi un citām aktualitātēm
Izpilddirektores p.i. Andris Kojro informē par domes lēmuma izpildi – par darbiem, kas tiek
veikti saskaņā ar septembra sēdē papildus piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.
Jautājumi:
S.Šnikvalde vaicā par iespēju uzlikt papildus zīmi par atļauju brīvdienās automašīnām stāvēt
pie pašvaldības ēkas
A.Roderts- šobrīd Dundagas centra iedzīvotāji par sadzīves atkritumu izvešanu maksā tādu
pašu cenu, kā iepriekš, kaut arī iepirkums ir bijis uz pusi lētāks.
G.Laicāns informē, ka par šo jautājumu plašāka diskusija būs attīstības un plānošanas
komitejā
G.Abaja ierosina aktualizēt jautājumu par Ētikas komisijas izveidi, kā arī par kārtību, kādā
deputāti var izmantot pašvaldības telpas iedzīvotāju pieņemšanai
G.Laicāns aicina katru deputātu iesniegt savus vēlamos iedzīvotāju pieņemšanas laikus ar
norādi, kuras telpas vēlas izmantot.
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2.§
Par Dundagas novada domes noteikumiem
“Medību tiesību piešķiršanas noteikumi”
Ziņo A.Šturms; G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, G.pirvits, A.Roderts
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 12.pants; 41.panta pirmās daļas 2.punkts; Medību likuma
1.panta 10.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 232 „Par Dundagas novada domes noteikumiem “Medību tiesību
piešķiršanas noteikumi”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Saistošie noteikumi „Par svētku pabalstu politiski represētajām personām
un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Roderts
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 233 „Saistošie noteikumi „Par svētku pabalstu politiski represētajām
personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”. Lēmums pievienots
protokolam.

4.§
Par vadītāja vietnieka amata vienības izveidi pirmsskolas izglītības
iestādē „Kurzemīte”
G.Laicāns, A.Roderts, A.Zumbergs
Pamats
Pirmsskolas izglītībā strādājošo pedagogu un pedagogu atbalsta personāla amatus nosaka
izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu dibinātājs saskaņā ar 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”, Ministru kabineta 2011.gada 10.maija
noteikumiem Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un Ministru
kabineta 2013.gada 19.jūlija noteikumiem Nr.363 „Noteikumi par prasībām pedagogiem
nepieciešamajai izglītībai un profesionālai kvalifikācijai”.
Izvērtējums
A.Zumbergs pēc būtības atbalsta šo lēmumu, bet neatbalsta šī lēmuma projekta virzīšanu
šobrīd, ja notiek strukturālu reformu gatavošana.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Abaja, A.Roderts,
G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas –1 (A.Zumbergs)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 234 „Par vadītāja vietnieka amata vienības izveidi pirmsskolas
izglītības iestādē „Kurzemīte”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par optiskā kabeļa interneta pieslēgumu
Pamats
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas izvērtējums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 235 „Par optikas pieslēgumu”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 27.oktobra saistošos
noteikumos Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā”
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkts; likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 236 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 27.oktobra
saistošos noteikumos Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā””.
Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par dienesta braucienu uz Čehiju
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Pirvits
Pamats:
1) Likuma „Par pašvaldībām” 97.pants;
2) Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47
Dundagas novada pašvaldības nolikums 28.3. punkts
Mērķis
Savstarpēja pašvaldību sadarbības iespēju apspriešana ar Žambergas pašvaldības vadību
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Izvērtējums
Pamatojoties uz Dundagas novadā darbojošās uzņēmuma PLPKS ilggadēju sadarbību ar
uzņēmumu Čehijā, Žambergas pašvaldībā, ir radusies iespēja Dundagas novada
pašvaldībai uzsākt sarunas par iekļaušanos minētās pašvaldības sadarbības valstu
apvienībā (kopā 6 sadarbības valstis). Sadarbības pamatmērķis- veicināt
savstarpēju valstu kultūras programmu apmaiņu, tai skaitā dodot iespēju mūsu
novada izglītības iestāžu, pašdarbības kolektīvu, uzņēmēju, dalībai starptautiskos
pasākumos, tūrisma attīstībai, savstarpēju atbalstu dalībai dažādos kopējos
projektos, un cita veida aktivitātēs.
No Finanšu komitejas tika saņemts atbalsts šāda brauciena nepieciešamībai un finansēšanai,
piešķirot komandējuma naudu četriem Dundagas novada pašvaldības pārstāvjiem: Lindai
Pavlovskai – domes priekšsēdētāja vietniece, Ingai Rallei – izpilddirektore, Guntim PirvitamAttīstības un plānošanas komitejas vadītājs, Sandrai Kokorevičai- kancelejas vadītāja.
Komandējuma izmaksas pēc MK 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, uz Čehijas republiku ir dienasnauda
vienam dalībniekam Ls 24,- dienā. Kopējās izmaksas ir Ls 384,-.
Žambegas pašvaldības vadība š.g. 18.oktobrī pieņēma Dundagas novada pašvaldības
pārstāvjus oficiālai sarunai, kurā vienojās par sadarbības iespējām starp izglītības iestādēm,
Mākslas un mūzikas skolām, sporta biedrībām un interesentu grupām. Mūsu pašvaldībai īsā
laikā ir jākonkretizē mūsu vēlme par sadarbības jomām un jādara zināms Žambergas
pašvaldībai, kuri savukārt apspriedīs to ar savu iestāžu vadītājiem. Tika rosināts arī abām
pusēm interesēties par iespēju dalībai starptautiskos projektos katrai savā valstī izsludinātajos
projektu konkursos.
Sagatavotais lēmuma projekts ar sēdē izdarītājiem labojumiem:
Segt komandējuma izdevumus (dienas naudu) Ls 384,- četriem pašvaldības pārstāvjiem no
papildus ienākušajiem budžeta līdzekļiem.
Balsojums par lēmuma projektu:
Par - 3 (G.Laicāns, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – 4 (A.Zumbergs, G.Abaja,
A.Roderts, S.Šnikvalde), pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās G.Pirvits
Balsojuma rezultātā lēmums nav pieņemts.

8.§
Par Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas locekļu un priekšsēdētāja ievēlēšanu
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1) Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts; Dundagas novada
pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma 4.
un 5.punkts
2) Dženetas Marinskas iesniegums (reģ.Nr. DD-3-26.2./13/321-M no 28.06.2013)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
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NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 237 „Par Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un
iznomāšanas komisijas locekļu un priekšsēdētāja ievēlēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Mazauces”
G.Laicāns
Pamats
1. Sarmītes Ozoliņas 24.09.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
24.09.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/511-O).
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 27. jūnija sēdes lēmums Nr.154 (protokols Nr.13,
20.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazauces””
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 238 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Mazauces””. Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas”
G.Laicāns
Pamats
1) SIA „Kurzemes mežierīcība” valdes priekšsēdētāja Dzintara Dankbāra 23.09.2013.
iesniegums
(reģistrēts
Dundagas
novada
pašvaldībā
23.09.2013.
ar
Nr.DD-3-26.1/13/508-K).
2) Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3) 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5) Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6) Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 239 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Trumpas””. Lēmums pievienots protokolam.
6

11.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Jaunbrieži”
G.Laicāns
Pamats
SIA „Kurzemes mežsaimnieks” 25.09.2013. iesniegums Nr. 1-0/778 (reģistrēts Dundagas
novada pašvaldībā 30.09.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/524-K).
Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 240 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Jaunbrieži””. Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem
„Dižpriedes” un „Liblabā”
G.Laicāns
Pamats
1. Ivetas Bernānes 2013.gada 5.jūlija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
09.07.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/335-B)
2. Ivetas Bernānes 2013.gada 3.septembra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
05.09.2013 ar Nr. DD-3-26.1/13/480-B).
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1.daļas 1. un 5.punkts, 7.pants.
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.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 241 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Jaunbrieži””. Lēmums pievienots protokolam.
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13.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mežrukši”
G.Laicāns
Pamats
1. Ērikas Kļaviņas 2013. gada 7. oktobra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
07.10.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/542-K).
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.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 242 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Mežrukši””. Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par nekustamo īpašumu „Čakstītes” un „Alnīši” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Fragaria” prokūrista Kārļa Blūma 2013. gada 19. septembra iesniegums (reģistrēts
Dundagas novada pašvaldībā 23.09.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/506-F).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 243 „Par nekustamo īpašumu „Čakstītes” un „Alnīši” sadalīšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par detālplānojuma „Steķi” apstiprināšanu
G.Laicāns
Pamats
1.Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pants.
2.Ministru kabineta noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 114., 116., 116.1 un 120. punkti.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 244 „Par detālplānojuma „Steķi” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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16.§
Par nekustamā īpašuma „Ceplīši” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Vertex” valdes locekļa Krista Freimaņa, kas uz pilnvaras pamata pārstāv Īrisu
Andersoni, 2013. gada 30. septembra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
30.09.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/525-&).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 245 „Par nekustamā īpašuma „Ceplīši” sadalīšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

17.§
Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu
G.Laicāns
Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 17.septembrī saņemts Annas Skujas likumiskās
pārstāves Ilmas Dzērves (turpmāk arī – iesniedzēja) 2013.gada 16.septembra iesniegums
“Apstrīdēšanas iesniegums par Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas
I.Mauriņas 2013.gada 29.augusta lēmumu par asistenta pakalpojumu” (turpmāk arī –
iesniegums).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās
daļas 1.punktu,
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 246 „Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

18.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra nolikumā
“Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 247 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra
nolikumā “Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums””. Lēmums pievienots
protokolam.
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19.§
Par Apbalvojumu komisiju
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, Dundagas novada
pašvaldības apbalvojuma nolikums
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 248 „Par apbalvojumu komisiju”. Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par autoceļiem paredzētās mērķdotācijas līdzekļu atmaksu
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173 no
2008.gada 11.marta.,2013.gada audita pārbaude.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja,
A.Roderts), pret – nav, atturas – 3 ( G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 249. „Par autoceļiem paredzētās mērķdotācijas līdzekļu atmaksu”.
Lēmums pievienots protokolam.
Izmantojot likuma „Par pašvaldībām” 48.pantā noteiktās tiesības, domes priekšsēdētājs
neparaksta domes pieņemto lēmumu Nr.249. Jautājuma atkārtotai izskatīšanai tiks
sasaukta ārkārtas domes sēde.

Dažādi jautājumi
1. Ziņojums par dalību Latvijas Piļu un muižu asociācijā
Dundagas kultūras pils direktore Baiba Dūda informē par dalību Latvijas Piļu un muižu
asociācijā:
1. Dundagas pils no pašvaldības puses pārstāvēta biedrībā ,,Latvijas piļu un muižu
asociācija” no dibināšanas - 2001.gada.
2. Asociācijas mērķi:
 Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana; piļu un muižu unikālās
kultūrvēsturiskās vides saglabāšana, kopšana un atjaunošana;
 Tūrisms un ar to saistītās infrastruktūras attīstības veicināšana;
 Sabiedriskās domas veidošana kultūras mantojuma un tūrisma nozarēs.
3. Kopš 2011.gada Baiba Dūda, Dundagas kultūras pils direktore ievēlēta asociācijas
valdē, kopš 2013.gada pilda asociācijas valdes priekšsēdētājas- prezidentes
pienākums. Tas ir sabiedrisks amats, par kuru netiek saņemta atlīdzība.
4. Darbība asociācijā nodrošina:
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Plašākas sadarbības iespējas ar citiem kultūrvēsturisko mantojumu objektu
apsaimniekotājiem;
 Pieredzes apmaiņu;
 Iespēju lobēt kultūrvēsturisko objektu apsaimniekotāju intereses politiskā
līmenī;
 Sadarbības iespējas ar citām Latvijas mēroga nevalstiskām organizācijām;
 Dundagas pils atpazīstamības veicināšanu.
5. Uzsākta sadarbības ar VKPAI, Lauku ceļotāju, panākta nepastarpināta pārstāvniecība
Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes tūrisma komitejā.
2. Par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu
Deputāts A.Zumbergs informē par 3 deputātu (A.Zumbergs, G.Abaja, A.Roderts)
sagatavoto pieprasījumu likuma „Par pašvaldībām” 28.panta pirmās daļas pirmā punkta
noteiktajā kārtībā ārkārtas domes sēdes sasaukšanai, nosakot šādu darba kārtību:
„Par diskriminācijas novēršanu atlīdzības noteikšanā pašvaldības darbiniekiem”.
Pieprasījumam pievienots sagatavotais izskatāmā jautājuma lēmuma projekts.
Sēde slēgta plkst. 16.20.
Protokols parakstīts 29.10.2013.

Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 232.

24.10.2013.

2.§
Par Dundagas novada domes noteikumiem
“Medību tiesību piešķiršanas noteikumi”
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 12.pants; 41.panta pirmās daļas 2.punkts; Medību likuma
1.panta 10.punkts
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā privātpersonai tiek piešķirtas medību tiesības pašvaldības
īpašumā vai lietojumā esošu zemes gabalu medību platībās
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā saņemti privātpersonu priekšlikumi medību tiesību
piešķiršanai. Lai nodrošinātu vienotu kārtību, kādā privātpersonai tiek piešķirtas medību
tiesības pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošu zemes gabalu medību platībās, izstrādāti
noteikumi.
Ir izstrādāts projekts noteikumiem “Medību tiesību piešķiršanas noteikumi”.
Tiek ierosināts noteikumos iekļaut normu, kas uz medību tiesību nomu priekšroku dotu
medību kolektīviem, kuru vadītāju deklarētā dzīvesvieta ir Dundagas novads.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto noteikumu “Medību tiesību piešķiršanas noteikumi” projektu (pievienots
pielikumā) 1.lasījumā un nodot publiskai apspriešanai ievietojot pašvaldības mājas lapā.
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

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.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 233.

24.10.2013.

3.§
Saistošie noteikumi „Par svētku pabalstu politiski represētajām personām
un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa
Mērķis
Ar pabalsta piešķiršanu tiks novērtētas politiski represētas personas un nacionālās pretošanās
kustības dalībnieki.
Izvērtējums
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā politiski represētajām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem tiek piešķirts svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienu. Dundagas novadā uz 2013.gada 1.oktobri dzīvo 56 represētās
personas un viena nacionālās pretošanās kustības dalībniece. Piešķirot pabalstu € 30 vienai
personai, 2014.gada budžetā būtu jāieplāno € 1710.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu „Par svētku pabalstu politiski represētajām
personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” projektu (pievienots
pielikumā).
2) 2013.gadā pabalstu izmaksāt Ls 20,- vienai personai un līdzekļus piešķirt Ls 1300,no Sociālā dienesta budžeta.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai, Sociālajam dienestam

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.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 234.

24.10.2013.

4.§
Par vadītāja vietnieka amata vienības izveidi pirmsskolas izglītības
iestādē „Kurzemīte”
Pamats
Pirmsskolas izglītībā strādājošo pedagogu un pedagogu atbalsta personāla amatus nosaka
izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu dibinātājs saskaņā ar 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”, Ministru kabineta 2011.gada 10.maija
noteikumiem Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un Ministru
kabineta 2013.gada 19.jūlija noteikumiem Nr.363 „Noteikumi par prasībām pedagogiem
nepieciešamajai izglītībai un profesionālai kvalifikācijai”.
Mērķis
Izglītības procesa kvalitātes uzlabošana.
Izvērtējums
Ievērojot izglītības iestādes grupu, izglītojamo skaitu un pirmsskolas izglītības programmas
kvalitatīvu izpildi, IZM nosaka, ka iestādei ar 6 grupu skaitu ieteicama pedagogu atbalsta
personāla amata vienība – Izglītības metodiķis uz 1,0 slodzi. Dundagas pirmsskolā iestādi
vada iestādes vadītājs, kuram atbalsta personāla trūkuma dēļ, darba apjoms bieži pārsniedz
Amata aprakstā ietverto funkciju pildīšanu. Izglītības metodiķis nodrošina izglītības procesa
metodisko vadību, kā arī nodrošina Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un
mācību priekšmetu programmu īstenošanas metodisko vadību. Sniedz izglītojamo vecākiem
metodisku palīdzību atbilstoši savai kompetencei.
SIK komitejā nolēma izveidot vadītāja vietnieka (izglītības jomā) amata vienību izglītības
iestādē uz nepilnu slodzi / 10.10.2013./
Alga par 0.8 slodzi

308,- Ls

Darba devēja valsts
soc.apdroš.obligātā
iemaksa- 24,09%
74,19 Ls
Kopā uz 2 mēnešiem
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Kopā mēnesī

382,19 Ls
764,38 Ls

Pamats: Pedagogu darba samaksas noteikumi Nr.836 /2009.gada 28.jūlijā/
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Izveidot PII „Kurzemīte” iestādes vadītāja vietnieka izglītības jomā amata vietu,
nosakot nepilnu darba laiku – 32 stundas nedēļā.
2) Paredzēt vietnieka amata pienākumos metodiskā un administratīvā darba veikšanu, kā
arī iestādes vadītāja aizvietošanu viņa prombūtnes laikā.
Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte” vadītāja I.Onzule

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

15

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
24.10.2013.

Nr. 235.

5.§
Par optiskā kabeļa interneta pieslēgumu
Pamats
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas izvērtējums.
Mērķis
Ātrāka interneta pieslēguma ierīkošana Dundagas novada pašvaldības ēkās Dundagā Pils ielā
5 un Pils ielā 14.
Izvērtējums
Līdz 2013. gadam klienta-servera arhitektūras programmas no SIA ZZ Dats izmantoja maz.
NĪNO programmai bija tikai viens pastāvīgais lietotājs - nodokļa administrators, savukārt
epizodiski programmu izmantoja atsevišķās nodaļās. Ar pārējo pieslēguma jaudu pašvaldībai
pietika gan retai VBPBP, PVIS un IIIS lietošanai, gan tīmekļa resursu apskatei, gan e-pastam.
Pašvaldības lapu apskate un DVS Namejs izmantošana gan bija lēna.
2013. gadā ir būtiski pieaugusi pašvaldības ēku — Pils iela 5 un 14 — interneta
pieslēguma noslodze.
2013. gadā nomainot grāmatvedības programmu uz SIA ZZ Dats GVedis nākuši klāt vēl
5 nepārtraukti tiešsaistes lietotāji un pāris epizodiskie lietotāji.
Ik gadu pieaug pašvaldības interneta lapas un e-pasta lapas apmeklētāju skaits. Līdz šim,
piemēram jūlijā, kas ir gada „klusākais” mēnesis, unikālo pameklētāju skaits auga apmēram
par 20% gadā, bet 2013. gadā ir 34% pieaugums.
Ievērojami paplašinājusies DVS Namejs lietošana. No vienkāršas korespondences
reģistrēšanas, līdz praktiski visu lietvedības dokumentu ievietošanai.
Kopš jūlija novērojam tiešsaistes programmu problēmas sakaru dēļ.
Nākamajos gados pašvaldībai būs jāsāk lietot vēl citas tiešsaistes sistēmas, piemēram:
RAINIS, ATIS, TAPIS.
2013. gada sākumā pašvaldībā secinājām, ka lēnā interneta pieslēguma dēļ nevaram
piedāvāt bezmaksas interneta piekļuvi viesiem domes ēkā un pilī. Bet viesi šādu pieeju gaida
kā pašsaprotamu. Tādu piedāvā kaimiņu pašvaldību pagastu pārvaldēs.
Audzis datoru skaits gan Mākslas un mūzikas skolā, gan pašvaldības uzņēmumā SIA
„Ziemeļkurzeme”.
Gaidāms viesdatoru pieaugums jauniešu mītnē līdz piesātinājumam, jo katram skolēnam ir
savs dators.
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Programmu Gvedis un CARIS konsultanti vairākas reizes ir apgalvojuši, ka pieteikto
problēmu cēlonis ir interneta pieslēguma kvalitāte.
Pašreizējais pieslēgums nenodrošina iespēju videokonferencēm, sēžu translācijas, web
kameru ievietošana pašvaldības interneta vietnē, kā arī attālinātu novērošanu.
Pa patreizējiem vara kabeļiem ātrāku pieslēgumu SIA „Lattelecom” nevar piedāvāt, jo
kabeļu līnijās trūkst brīvu pāru.
Variants atsevišķiem patērētājiem (grāmatvedību, SIA „Ziemeļkurzeme”, Mākslas un
mūzikas skola vai Jauniešu mītne) abonēt pašiem savu pieslēgumu tikai sadrumstalo tīklu,
apgrūtina tā pārvaldību, palēnina darbinieku piekļuvi pašvaldības e-pastam un interneta
lapām. Atsevišķo līniju kopīgais ātrums ir mazāks par optiskā kabeļa pieslēguma ātrumu. Ir
pat apšaubāma iespēja šādu pieslēgumu skaitu ierīkot, jo SIA „Lattelecom” infrastruktūrā uz
pašvaldības ēkām jau tagad trūkstot brīvu līniju.
Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieki ir sazinājušies ar SIA „Lattelecom” biznesa
klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju Andi Ozolu, kas optikas pieslēguma ierīkošanai paredz
šādas izmaksas:
1) vienreizējais maksājums par tīkla līdzfinansējumu 304,45 LVL bez PVN;
2) papildus 250,00 LVL bez PVN pakalpojuma ierīkošanai;
3) 85,05 LVL bez PVN mēnesī par 100 M pakalpojuma abonēšana (36 mēneši);
4) 184,55 LVL bez PVN mēnesī par tīkla izbūvi (36 mēneši).
Lai uzsāktu optiskā kabeļa pieslēguma izbūvi pašvaldības ēkās Dundagā Pils ielā 5 un Pils
ielā 14 2013. gadā būtu nepieciešams veikt vienreizējo maksājums par tīkla līdzfinansējumu
un maksājumu par pakalpojuma ierīkošanu, kas kopā sastāda 554,45 LVL bez PVN (670,9 ar
PVN).
Pēc tīkla izbūvēšanas jāparedz ikmēneša maksājums, ko veido 85,05 LVL bez PVN
mēnesī (102,91 ar PVN) par pakalpojuma abonēšanu un 184,55 LVL (223,31 ar PVN) par
tīkla izbūvi.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Paredzēt 2013. gada budžeta grozījumos 670,90 LVL optiskā kabeļa interneta
pieslēguma izveidošanas uzsākšanai ēkās Dundagā Pils ielā 5 un Pils ielā 14.
2. Paredzēt 2014. gada budžetā nepieciešamos līdzekļus optiskā kabeļa interneta
pieslēguma izveidošanai ēkās Dundagā Pils ielā 5 un Pils ielā 14. Ls 184.55 mēnesī +
PVN = 2679.67.
3. Noskaidrot par iespējām šāda procesa veikšanai Dundagas vidusskolā
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.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 236.

24.10.2013.

6.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 27.oktobra saistošos
noteikumos Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā”
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas
novadā”
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkts; likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punkts
Mērķis
Tiek precizēti Dundagas novada domes 2011.gada 27.oktobra saistošie noteikumi Nr.20
“Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā” - atsevišķiem būvju veidiem tiek
noteikts mazāks nodevas apmērs.
Izvērtējums
Domē saņemts priekšlikums samazināt nodevu apmērus atsevišķām būvēm – atsevišķām
rūpnieciskās un ražošanas ēkām un noliktavām, kā arī vēja elektrostacijām.
Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi, jo lētākas būs tās veikšanas
izmaksas, ja uzņēmējdarbība būs saistīta ar nelielu rūpniecisko un ražošanas ēku un noliktavu
būvniecību vai nelielu vēja elektrostaciju būvniecību.
Pašvaldības budžetā varētu mazliet samazināties ieņēmumi. Aprēķini nav veikti.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada
27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas
novadā””.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

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.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 237.

24.10.2013.

8.§
Par Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas locekļu un priekšsēdētāja ievēlēšanu
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts; Dundagas novada pašvaldības
Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma 4. un 5.punkts
Dženetas Marinskas iesniegums (reģ.Nr. DD-3-26.2./13/321-M no 28.06.2013)
Mērķis
Ievēlēt komisijas locekļus un priekšsēdētāju
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sastāvā šobrīd ievēlētas personas, kuras vairs nav pašvaldības darbinieki un vairs
neveic komisijas locekļa pienākumus, kā arī ir novada iedzīvotājas iesniegums, kurā pausta
vēlme darboties šajā komisijā. Dome vēlas ievēlēt komisijas locekļus un priekšsēdētāju.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Par Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
locekļiem ievēlēt:
1.1. pašvaldības izpilddirektori Ingu Ralli;
1.2. Centrālās administrācijas finanšu speciālisti Zintu Eizenbergu;
1.3. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāju
Gunti Kārklevalku;
1.4. Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāju Andri Kojro;
1.5. Dženetu Marinsku (personas kods: __________ - __________).
2. Par Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
priekšsēdētāju ievēlēt pašvaldības izpilddirektori Ingu Ralli.
3. Atcelt Dundagas novada Domes 2012.gada 26.aprīļa lēmuma Nr.98 „Par Dundagas novada
pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”
3.punktu
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
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.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 238.

24.10.2013.

9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Mazauces”
Pamats
1) Sarmītes Ozoliņas 24.09.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
24.09.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/511-O).
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 27. jūnija sēdes lēmums Nr.154 (protokols Nr.13,
20.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazauces””
Mērķis
Sadalīt nekustamā īpašuma „Mazauces” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 013 0016 divās zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un
piekļūšanas iespējas izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2013. gada 27. jūnija sēdes lēmums Nr.154 (protokols Nr.13,
20.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazauces”” tika atļauts
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazauces” (kadastra Nr. 8850 013
0013) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0016, sadalot to divās daļās.
Nekustamā īpašuma „Mazauces” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0016 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu
plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuvi projektētajai zemes vienībai Nr.1
ir iespējams nodrošināt no projektētā ceļa, kurš pieslēdzas pašvaldības autoceļam Āžu kapi,
kurš savukārt pieslēdzas valsts vietējam autoceļam V-1307 Dundaga-Melnsils, zemes vienībai
Nr.2 no nekustamā īpašuma „Dižāži”, kur piekļuve nodrošināta no pašvaldības autoceļa Āžu
kapi.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mazauces” ar kadastra
Nr. 8850 013 0013 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0016 sadalīšanai
divās zemes vienībās.
2. Neapbūvētai 11,85 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 saglabāt nosaukumu „Mazauces”, un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
2. Neapbūvētai 0,95 ha lielajai zemes vienībai Nr.2, pēc pievienošanas nekustamajam
īpašumam „Dižāži”, piešķirt nosaukumu „Dižāži” 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. Sarmītei Ozoliņai – „Mežāži”, Āži, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270.
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.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
24.10.2013.

Nr. 239.

10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Trumpas”
Pamats
1. SIA „Kurzemes mežierīcība” valdes priekšsēdētāja Dzintara Dankbāra 23.09.2013.
iesniegums
(reģistrēts
Dundagas
novada
pašvaldībā
23.09.2013.
ar
Nr.DD-3-26.1/13/508-K).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Trumpas” ar kadastra Nr. 8850 031 0100 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Trumpas”) kopplatība ir 19,6 ha un tas atrodas Valpenes teritoriālajā ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Nekustamais īpašums „Trumpas” sastāv no vienas
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0100, kuru 9,9 ha platībā aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 9,4 ha meži, 0,2 ha zeme zem ēkām, pagalmiem un 0,1
ha pārējās zemes.
Nekustamā īpašuma „Trumpas” īpašniece ir Ausma Matrevica. Īpašniece ar SIA
„Kurzemes mežierīcība”, kuras vārdā rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Dzintars Dankbārs ir
noslēgusi pirkuma līgumu (noslēgts pie Kurzemes apgabaltiesas zvērinātā notāra Irīnas
Birznieces, reģistra Nr.4229,). Pircējas pārstāvis saskaņā ar pirkuma līguma 10.2 punktu tās
vārdā lūdz un saņem pašvaldības atļauju pirkuma objekta atdalīšanai, jauna nosaukuma,
adreses apstiprināšanu.
Pircējs vēlas nekustamā īpašuma „Trumpas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 031 0100 sadalīt, atdalot no tās zemes gabalu aptuveni 9,5 ha platībā, kas kadastrāli
uzmērot var tikt precizēts (pēc zemes lietošanas veida – Lauksaimniecībā izmantojamā zeme).
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
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Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) nekustamā
īpašuma „Trumpas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0100 atrodas plānotās
izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) kā meliorēta platība un „Mežu
teritorijas” (MT).
Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība – 0,15
ha un platums – 50 m”. „Mežu teritorijām” (MT) nav noteikta jaunveidojamā zemes gabala
minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo
noteikumu prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamai zemes vienībai iespējama pa plānotu servitūta ceļu, kas
pieslēdzas pašvaldības autoceļam Valpene – Sabdagas, bet esošajai zemes vienībai no
pašvaldības autoceļu Valpene – Sabdagas.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”
12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei
Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto
aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no
Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas
detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta
grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai
zemes ierīcības projekta materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Trumpas” (kadastra
Nr. 8850 031 0100) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0100, sadalot to
divās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. Pielikumu.
2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3) Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajai un esošajai zemes vienībai.
4) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA “ĢeoDati”.
5) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo
ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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: SIA „Kurzemes mežierīcība” – „Uplejas”, Ziru pagasts, Ventspils
novads, LV-3624.
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.19.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
24.10.2013.

Nr. 240.

11.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Jaunbrieži”
Pamats
1) SIA „Kurzemes mežsaimnieks” 25.09.2013. iesniegums Nr. 1-0/778 (reģistrēts Dundagas
novada pašvaldībā 30.09.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/524-K).
2) Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3) 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5) Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6) Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Jaunbrieži” ar kadastra Nr. 8850 006 0015 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Jaunbrieži”) kopplatība ir 19,2 ha un tas atrodas Vīdales teritoriālajā ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Nekustamais īpašums „Jaunbrieži” sastāv no 0,6 ha
lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0015 un 18,6 ha lielas
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0016.
Nekustamais īpašums „Jaunbrieži” ir kopīpašums, kur ½ domājamā daļa pieder Kārlim
Zvanam, ¼ Dianai Irenei Zitmanei un ¼ Džeimsam Viljamsam Zitmanim.
Saskaņā ar Talsu rajona 2007. gada 20. augusta tiesas spriedumu ir nolemts apstiprināt
izlīgumu civillietā C36-00083/07 par kopīpašumā esoša nekustamā īpašuma „Jaunbrieži”
sadali reālās daļās:
1) Kārlim Zvanam lietošanā, valdījumā un īpašumā tiek nodoti zemes gabali A, B, D ar
kopējo platību 8,8 ha un uz šiem zemes gabaliem esošās ēkas un būves.
2) Dianai Irenei Zitmanei un Džeimsam Viljamsam Zitmanim lietošanā, valdījumā un
īpašumā tiek nodots zemes gabals C ar kopējo platību 10,4 ha un uz šī zemes gabala
esošās ēkas un būves.
Kālis Zvans ir pilnvarojis (iereģistrēt aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 1768) SIA
„Kurzemes mežsaimnieks” un/vai Juri Konstantinovu (turpmāk – pilnvarotā persona)
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pārstāvēt savas intereses saistībā ar nekustamo īpašumu „Jaunbrieži”, tai skaitā veikt īpašuma
reālu sadali saskaņā ar 2007. gada 10. augustā noslēgto izlīgumu, risināt jautājumus saistībā ar
adreses piešķiršanu atdalītajai zemei, piedalīties zemes robežu noteikšanā dabā, pasūtīt un
saņemt zemes ierīcības projektu, zemes robežu, apgrūtinājumu u.c. plānus, parakstīt
nostiprinājuma lūgumus, nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz reāli dabā atdalītajiem
zemes gabaliem, saņemt zemesgrāmatu apliecības.
Pilnvarotā persona vēlas no nekustamā īpašuma „Jaunbrieži” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 006 0016 atdalīt aptuveni 6,15 ha un 1,68 ha lielus zeme gabalus.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) nekustamā
īpašuma „Jaunbrieži” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0016 atrodas plānotās
izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas”.
Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība – 0,15
ha un platums – 50 m”, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo
noteikumu prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama no valsts autoceļa V1307
Dundaga-Melnsils.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”
12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei
Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto
aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no
Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas
detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta
grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai
zemes ierīcības projekta materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunbrieži” (kadastra
Nr. 8850 006 0015) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0015, sadalot to
trijās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3) Paredzēt piekļuves iespējas jaunveidojamajām zemes vienībām.
4) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA “ĢeoDati”.
5) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo
ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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: SIA „Kurzemes Mežsaimnieks” – Kr. Valdemāra iela 3, Liepāja, LV3401.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 241.

24.10.2013.

12.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem
„Dižpriedes” un „Liblabā”
Pamats
1) Ivetas Bernānes 2013.gada 5.jūlija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
09.07.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/335-B)
2) Ivetas Bernānes 2013.gada 3.septembra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
Domē 05.09.2013 ar Nr. DD-3-26.1/13/480-B).
3) Zemes ierīcības likuma 8. panta 1.daļas 1. un 5.punkts, 7.pants.
4) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5) Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
Mērķis
Zemes vienību robežu pārkārtošana un piekļūšanas iespēju nodrošināšana zemes vienībām.
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 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,
atdalot zemes gabalu 0,2106 ha platībā, kas saskaņā ar 2003.gada 11.oktobra pirkuma līgumu
pievienojams Ivetai Bernānei piederošā īpašuma „Liblabā” ar kadastra Nr. 8862 003 0084
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0084 (1.pielikums).
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1.daļas 1. punktu zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību robežu pārkārtošanai.
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
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noteikumi Nr.21), īpašuma „Dižpriedes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8862 003 0050 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Mazsaimniecību un ģimenes māju
teritorijas” (MG).
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 mazāka par attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā pieļaujamo.
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.
Zemes vienību robežu pārkārtošanas rezultātā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 003 0050 platība būtu 0,7031 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003
0084 platība - 0,4032 ha, kas ir atbilstoša saistošo noteikumu prasībām. Platības var tikt
precizētas veicot kadastrālo uzmērīšanu.
Esošās zemes vienības atrodas Slīteres nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā un valsts
aizsargājamā kultūras pieminekļa „Košraga zvejnieku ciems” teritorijā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1.daļas 5. punktu piekļūšanas iespēju
nodrošināšanai zemes vienībai. Piekļūšana zemes vienībām iespējama pa plānotu servitūta
ceļu, kas pieslēdzas pašvaldības autoceļam „Ventspils - Tukuma ceļš – Tilmači - Hudzoni”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dižpriedes” ar kadastra
Nr.8862 003 0050 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0050 un nekustamā
īpašuma „Liblabā” ar kadastra Nr. 8862 003 0084 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 003 0084 robežu pārkārtošanai saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3) Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajai un esošajai zemes vienībai pa plānotu
servitūta ceļu, kas pieslēdzas pašvaldības autoceļam „Ventspils - Tukuma ceļš – Tilmači Hudzoni”. Piekļuves risinājumu saskaņot ar iesaistīto zemes vienību īpašniekiem.
4) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA “ĢeoDati”.
5) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo ar
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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.
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Nr. 242.

13.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mežrukši”
Pamats
1) Ērikas Kļaviņas 2013. gada 7. oktobra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada Domē
07.10.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/542-K).
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 „Mežrukši” ar kadastra Nr.8862 006 0001 (turpmāk – īpašums
„Mežrukši”) kopplatība ir 3,66 ha, tas atrodas Vaides ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas
novadā un sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 006 0001.
Īpašuma „Mežrukši” īpašnieks ir Ērika Kļaviņa, kura vēlas no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8862 006 0001 atdalīt aptuveni 1,09 ha (Nr.1) un aptuveni 0,12 ha (Nr.2) lielas
zemes vienības, sadalot Īpašumu „Mežrukši” trijās zemes vienībās (1. pielikums).
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. 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 „Mežrukši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 006 0001 plānotā atdalāmā zemes vienība:
1) Nr.1 aptuveni 1,09 ha platībā atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Mazsaimniecību
un ģimenes māju teritorijas” (MG). 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 mazāka par attiecīgajā
plānotās izmantošanas teritorijā pieļaujamo. Mazsaimniecību un ģimenes māju
teritorijā (MG) atļauts sadalīt zemes vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās zemes
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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 nav pretrunā ar saistošo noteikumu prasībām.
2) Nr.2 un Nr. 3 aptuveni 0,12 ha platībā atrodas plānotās izmantošanas teritorijā
„Tehnisko objektu (līnijbūvju) teritorija” (T) kā plānotais pašvaldības koplietošanas
ceļš (iekļauts saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
24.pielikumā). Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu 76. punkts nosaka, ka visās plānotās izmantošanas teritorijās nav
ierobežojumu zemes vienību minimālajai platībai, ja tas nepieciešams sakaru,
satiksmes, ūdens apgādes, notekūdeņu attīrīšanas, atkritumu saimniecības,
elektroapgādes, navigācijas, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un valsts aizsardzības
nodrošināšanai, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo
noteikumu prasībām.
3) Nr.3 aptuveni 2,45 ha platībā atrodas plānotās izmantošanas teritorijā
„Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas” (MG) un „Dabas pamatnes” teritorijas (DP).
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 mazāka par attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā pieļaujamo.
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). Savukārt
Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 213. punkts
nosaka, ka „Dabas pamatnes” teritorijā (DP) atļauts sadalīt zemes vienību, ja pēc sadalīšanas
izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par 3,0 ha.
Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 12. punkts nosaka, ka ja nepieciešams sadalīt jau apbūvētu zemes
vienību, pieļaujama atkāpe no teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās zemes
vienību minimālās platības, apbūves blīvuma un apbūves intensitātes, kā arī citām prasībām,
ja tiek nodrošināta piekļūšana pie katras zemes vienības. Saskaņā ar šajā punktā minētajiem
nosacījumiem izveidotās zemes vienības tālākā izmantošana veicama atbilstoši teritorijas
plānojumam vai lokālplānojumam.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama no pašvaldības ceļa Vaide –
Saunags vai plānotā pašvaldības koplietošanas ceļa.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”
12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei
Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto
aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no
Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas
detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta
grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai
zemes ierīcības projekta materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mežrukši” ar kadastra
Nr. 8862 006 0001 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 006 0001 sadalīšanai
saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA “ĢeoDati”.
4) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo
ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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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: Ērikai Kļaviņai, „Mežrukši”, Vaide, Kolkas pag., Dundagas nov.,
LV-3275.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs
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Nr. 243.

14.§
Par nekustamo īpašumu „Čakstītes” un „Alnīši” sadalīšanu
Pamats
1. SIA „Fragaria” prokūrista Kārļa Blūma 2013. gada 19. septembra iesniegums (reģistrēts
Dundagas novada pašvaldībā 23.09.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/506-F).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Nekustamo īpašumu „Čakstītes” un „Alnīši” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos
īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Čakstītes” ar kadastra Nr. 8850 005 0057 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Čakstītes”) kopplatība ir 15,7 ha, tas atrodas Vīdales teritoriālajā ciemā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 3,0 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0057,
kuru 2,9 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,1 ha zeme zem
ceļiem;
2) 12,7 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0059,
kuru 0,3 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 12,4 ha meži.
Nekustamā īpašuma „Alnīši” ar kadastra Nr. 8850 007 0034 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Alnīši”) kopplatība ir 8,6 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un
sastāv no:
1) 4,4 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0035, kas
atrodas Cirstes teritoriālajā ciemā un kuru 4,3 ha platībā aizņem meži un 0,1 ha zeme
zem ceļiem;
2) 4,2 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 007 0034, kas
atrodas Jaunmuižas teritoriālajā ciemā un kuru 3,6 ha platībā aizņem meži, 0,2 ha
zeme zem ceļiem un 0,4 ha pārējās zemes.
Nekustamo īpašumu „Čakstītes” un „Alnīši” īpašnieks ir SIA „Fragaria”. Tā prokūrists
Kārlis Blūms lūdz atļauju sadalīt nekustamos īpašumus „Čakstītes” un „Alnīši” un zemes
vienības veidot kā patstāvīgus nekustamos īpašumus.
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Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības
projekta izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības
darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas
ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī
kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai
zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no
tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana
nav paredzēta.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14. punkts nosaka, ka
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku
apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām,
laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai
apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un
lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Prokūrists lūdz pašvaldībai jaunveidojamajiem nekustamajiem īpašumiem piešķirt
nosaukumus, kas atbilst novada vietvārdu veidošanas tradīcijām.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu lietošanas
mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Čakstītes” ar kadastra Nr. 8850 005 0057 un nekustamā
īpašuma „Alnīši” ar kadastra Nr. 8850 007 0034 sadalīšanai.
2) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0057 atstāt nosaukumu „Čakstītes”.
3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0059 piešķirt nosaukumu „Dzilnīši”.
4) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0035 atstāt nosaukumu „Alnīši”.
5) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 007 0034 piešķirt nosaukumu „Jaunalnīši”.
6) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0057 3,0 ha platībā atstāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
7) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0059 12,7 ha platībā, 8850 004 0035
4,4 ha platībā un 8850 007 0034 4,2 ha platībā atstāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– 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: SIA „Fragaria” - Smilšu iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs
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15.§
Par detālplānojuma „Steķi” apstiprināšanu
Pamats
1.Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pants.
2.Ministru kabineta noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 114., 116., 116.1 un 120. punkti.
Mērķis
Apstiprināt detālplānojumu, kurā noteiktas prasības zemes vienības izmantošanai un
apbūves parametriem, kā arī precizētas zemes vienības robežas un aprobežojumi.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Steķi” ar kadastra Nr. 8862 002 0250 (turpmāk – īpašums „Steķi”)
kopplatība ir 0,53 ha, tas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 un
tā īpašnieks ir Strautkalns Uldis.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmumu Nr. 248 tika nolemts atļaut
uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” (kadastra
Nr.8862 002 0104) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 0,53 ha platībā,
Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā. Ar lēmumu tika apstiprināts arī detālplānojuma darba
uzdevums.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmumu Nr. 249 „Par nekustamā
īpašuma „Mazirbes Lauri” sadalīšanu” tika nolemts piekrist nekustamā īpašuma „Mazirbes
Lauri” (kadastra Nr.8862 002 0104) sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8862 002 0105 un zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Steķi”.
Ar Dundagas novada Domes 28.03.2013. sēdes lēmumu Nr. 60 „Par grozījumiem
Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmumā Nr. 248” detālplānojuma izstrāde tika noteikta
īpašuma „Steķi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu vietējā pašvaldība
detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz zemes vienību, un
tas stājas spēkā pēc paziņošanas.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” nosaka:
114. izstrādāto detālplānojuma projektu ar šo noteikumu 113.punktā minēto kopsavilkumu,
kā arī administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu detālplānojuma
izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam.
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116. ja ir saskaņoti administratīvā līguma nosacījumi par detālplānojuma īstenošanu un
panākta vienošanās, pašvaldība četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 114.punktā minēto
dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
116.1. par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta
izdošanu, kuram pievieno administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu;
120. detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu ievieto
arī vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos
veidos.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma „Steķi” ar kadastra Nr. 8862 002 0250
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105.
2. Apstiprināt administratīvo līgumu par detālplānojuma „Steķi” īstenošanu
(1.pielikums).
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: Uldim Strautkalnam, Matīsa iela 65-13, Rīga, LV-1009.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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16.§
Par nekustamā īpašuma „Ceplīši” sadalīšanu
Pamats
1. SIA „Vertex” valdes locekļa Krista Freimaņa, kas uz pilnvaras pamata pārstāv Īrisu
Andersoni, 2013. gada 30. septembra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
30.09.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/525-&).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
5.
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Ceplīši” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Ceplīši” ar kadastra Nr.8850 020 0008 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Ceplīši”) kopplatība ir 16,38 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un
sastāv no:
1) 0,18 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0008, kas
atrodas Dundagā un kuru 0,18 ha platībā aizņem zeme zem ēkām un pagalmiem;
1) 12,00 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0004,
kas atrodas Sūdes teritoriālajā ciemā un kuru 6,60 ha platībā aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 5,10 ha meži un 0,30 ha pārējās zemes;
2) 4,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0063, kas
atrodas Jaundundagas teritoriālajā ciemā un kuru 4,10 ha platībā aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,10 ha pārējās zemes.
Nekustamā īpašuma „Ceplīši” īpašniece Īrisa Andersone ir pilnvarojusi (saskaņā ar
27.09.2013. pilnvaru, reģistra Nr. 2552) SIA „Vertex” (turpmāk – pilnvarotā persona)
pārstāvēt intereses un kārtot visas lietas par nekustamā īpašuma „Ceplīši” reālu sadali.
Pilnvarotā persona lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašuma „Ceplīši” un zemes vienības
veidot kā patstāvīgus nekustamos īpašumus.
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
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kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai
zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no
tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana
nav paredzēta.
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.
Pilnvarotā persona lūdz jaunveidojamajiem nekustamajiem īpašumiem piešķirt
nosaukumus:
1) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0008 0,18 ha platībā piešķirt
nosaukumu „Brīvības iela 5”;
2) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0004 12,00 ha platībā piešķirt
nosaukumu „Saulesstari”;
3) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0063 4,20 ha platībā atstāt
nosaukumu „Ceplīši”.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu lietošanas
mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ceplīši” ar kadastra Nr. 8850 020 0008 sadalīšanai.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0008 piešķirt nosaukumu „Brīvības iela
5”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0004 piešķirt nosaukumu „Jaunceplīši”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0063 atstāt nosaukumu „Ceplīši”.
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0008 0,18 ha platībā atstāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 014 0004 12,00 ha platībā un
8850 015 0063 4,20 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: SIA „Vertex” – Rīgas iela 9-30, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs
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17.§
Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu
Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 17.septembrī saņemts Annas Skujas likumiskās
pārstāves Ilmas Dzērves (turpmāk arī – iesniedzēja) 2013.gada 16.septembra iesniegums
“Apstrīdēšanas iesniegums par Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas
I.Mauriņas 2013.gada 29.augusta lēmumu par asistenta pakalpojumu” (turpmāk arī –
iesniegums).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 "Kārtība, kādā
piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā" 13.punktu sociālā dienesta lēmumu
asistenta pakalpojuma pieprasītājs var apstrīdēt attiecīgās pašvaldības domē.
Iesniedzēja iesniegumā norāda, ka apstrīd Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta
(turpmāka arī – iestāde) 2013.gada 29.augusta lēmuma Nr.2-8/415 “Par asistenta
pakalpojumu” (turpmāk arī – lēmums) 1. un 2.punktu.
Lēmuma 1.punktā iestāde nolemj piešķirt Annai Skujai asistenta pakalpojumu, lai nokļūtu uz
izglītības iestādi un atpakaļ, līdz 5 stundām nedēļā.
Iesniedzēja nepiekrīt, ka pakalpojums nosakāms līdz 5 stundām nedēļā. Iesniedzēja
uzskata, ka pakalpojums nosakāms līdz 10 stundām nedēļā. Savu viedokli iesniedzēja pamato
ar to, ka viņai pēc bērna nogādāšanas uz izglītības iestādi jādodas atpakaļ uz mājām, bet pirms
bērna nogādāšanas uz mājām jādodas atpakaļ uz izglītības iestādi.
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un
finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā" 1.pielikuma 2.punkts nosaka, ka asistenta
pakalpojumu nosaka, atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi un
atpakaļ [...]. Noteikumi nosaka, ka apmaksājams ir tikai tas laiks, kurā asistents sniedz
asistenta pakalpojumu. Noteikumi nenosaka, ka laiks, kas tiek pavadīts, atgriežoties no
pakalpojuma sniegšanas vai dodoties sniegt pakalpojumu, būtu apmaksājams.
Lēmuma 2.punktā iestāde nolemj piešķirt Annai Skujai nokļūšanai uz izglītības iestādi
degvielas limitu 16,10 litrus nedēļā.
Iesniedzēja nepiekrīt, ka degvielas limits nosakāms 16,10 litri nedēļā. Iesniedzēja
uzskata, ka degvielas limits nosakāms 32,20 litri nedēļā. Savu viedokli iesniedzēja pamato ar
to, ka viņai pēc bērna nogādāšanas uz izglītības iestādi jādodas atpakaļ uz mājām, bet pirms
bērna nogādāšanas uz mājām jādodas atpakaļ uz izglītības iestādi.
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Jau šā lēmuma 4.punktā tika paskaidrots - Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumu Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā"
1.pielikuma 2.punkts nosaka, ka asistenta pakalpojumu nosaka atbilstoši laikam, kas
nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi un atpakaļ [...]. Ņemot vērā minēto, secināms,
ka arī degvielas limits nosakāms, izvērtējot to, vai transporta izdevumi saistīti ar pakalpojuma
sniegšanu. Minēto papildus apstiprina arī Ministru kabineta noteikumu 22.3.punkts, kas
nosaka, ka pašvaldība līdzekļus izmanto transporta izdevumiem, pavadot personu ar
invaliditāti. Noteikumi nosaka, ka apmaksājami ir tikai tie transporta izdevumi, kuri saistīti ar
personas pavadīšanu. Noteikumi nenosaka, ka transporta izdevumi, kas rodas, atgriežoties no
pakalpojuma sniegšanas vai dodoties sniegt pakalpojumu, būtu apmaksājami.
Ņemot vērā iesniedzējas interesi par jautājumiem, kas saistīti ar asistenta pakalpojuma
sniegšanu, papildus paskaidrojam, ka līdzīgs regulējums jautājumā par ceļa izdevumu segšanu
asistentiem izlasāms Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 7.punktā, kur sabiedriskā
transporta (tātad, ceļa izdevumu) bezmaksas izmantošana paredzēta personai, kas pavada
invalīdu. Arī šajā tiesību normā nav noteikts, ka personai, kas pavada invalīdu, tiktu
atlīdzināti citi ceļa izdevumi, piemēram, ceļa izdevumi atgriežoties mājās.
Savukārt, jautājumā par laiku, kas tiek pavadīts, atgriežoties no pakalpojuma
sniegšanas vai dodoties sniegt pakalpojumu, papildus varam paskaidrot, ka analoģiski arī
darbiniekiem Darba likumā netiek apmaksāts laiks, kas tiek pavadīts dodoties uz darbu vai
atgriežoties mājās.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās
daļas 1.punktu,
Dundagas novada Dome nolemj:
Atstāt negrozītu Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta 2013.gada 29.augusta
lēmumu Nr.2-8/415 “Par asistenta pakalpojumu”.
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).
Domes priekšsēdētājs
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Nr. 247.

24.10.2013.

18.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra
nolikumā “Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts
Mērķis
Grozīt nosacījumus personu iekļaušanai Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu
komisijas sastāvā
Izvērtējums
Šobrīd nav aktuāli līdzšinēji nosacījumi personu iekļaušanai Dundagas novada pašvaldības
Apbalvojumu komisijas sastāvā
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto nolikuma “Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada
29.septembra nolikumā „Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”” projektu
(pievienots pielikumā).
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Domes priekšsēdētājs
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19.§
Par Apbalvojumu komisiju
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, Dundagas novada
pašvaldības apbalvojuma nolikums
Mērķis
Pateikties personām, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu Dundagas novadam
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības apbalvojuma nolikuma IV nodaļā noteikta Apbalvojuma
komisijas izveides kārtība. Komisiju izveido sekojošā sastāvā:
Domes priekšsēdētājs,
Pagasta pārvaldes vadītājs,
Pārstāvis no biedrības nodibinājuma, kura juridiskā adrese reģistrēta vai faktiskā
darbība notiek Dundagas novadā,
Vietējā laikraksta vai bezmaksas izdevuma redaktors,
Citas personas.
Dundagas novada Dome nolemj:
Izveidot Dundagas novada Apbalvojuma komisiju sekojošā sastāvā:
Gunārs Laicāns, domes priekšsēdētājs,
Aldis Pinkens, Pagasta pārvaldes vadītājs,
Gundega Lapiņa pārstāvis no biedrības nodibinājuma, kura juridiskā adrese reģistrēta
vai faktiskā darbība notiek Dundagas novadā,
Alnis Auziņš, vietējā laikraksta vai bezmaksas izdevuma redaktors,
Olita Kalna, Kolkas pagasta iedzīvotāja;
Baiba Dūda, Kultūras pils direktore.
Lēmums nododams izpildei: domes priekšsēdētājam

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
40

41

