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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

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

Nr.13. 
2013.gada 27.jūnijā 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.00 
Sēdē piedalās 9 deputāti: Gunta Abaja Ēriks Bērzkalns, Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, 
Linda Pavlovska, Guntis Pirvits, Ansis Roderts, Una Sila, Aldons Zumbergs 
Administrācijas darbinieki- Aigars Šturms, Inga Ralle, Aiga Štrausa, Lauris Laicāns, 
Andris Kojro, Diāna Siliņa, Ruta Emerberga 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
Deputāts A.Zumbergs ierosina izsludinātās sēdes darba kārtības 2.punktu skatīt kā 
pēdējo papildinot to ar lēmuma projektu par L.Pavlovskas amatu apvienošanu Kurzemes 
reģiona plānošanas padomē. 
G.Abaja ierosina apstiprināt sēdes darba kārtību balsojot, jo tā netika izsludināta 
noteiktajā termiņā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību 
Darba kārtībā: 
1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām 

aktualitātēm 
2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Dūmeles Bitnieki” 

un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi  
3. Par papildus finansējumu mācību līdzekļu iegādei  
4. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 30.marta lēmumā Nr.78 "Par 

piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā" un papildus lēmuma pieņemšanu 

saistībā ar piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā 

5. Par amatu izveidošanu Dundagas novada pašvaldības Dundagas vidusskolā un pirmsskolas 

izglītības iestādē "Kurzemīte" 

6. Par atļauju nekustamā īpašuma „Ogliņi” iegūšanai īpašumā 
7. Par nekustamo īpašumu „Gabriēla” 
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pūces” 
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mežvidi” 
10. Par nosaukuma piešķiršanu „Kaļķu lauki” 
11. Par nekustamā īpašuma „Kļavnieki” sadalīšanu 
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Vārpas” un 
„Strautmaļi” 
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13. Par īpašuma „Sūtnieku māja” pārņemšanu 
14. Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu a/s „Latvijas Valsts Meži” 
biroja ēkas projektēšanai zemes vienībās ar kadastra Nr. 8850 020 0515 un 8850 020 
0222 
15. Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Jūvgumegi” 
16. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu  
17. Par dzīvokļu jautājumiem 
18. Par publisko gada pārskatu par 2012.gadu 
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu NĪ „Lielozoli” 
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Mazauces” 
21. Par atļauju savienot amatus 

Dažādi jautājumi 
 

 
1. § 

Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi 
un citām aktualitātēm 

 
Novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle ziņo par pieņemto lēmumu izpildi un citām 
aktualitātēm: 
1. Ir noslēdzies ūdenssaimniecības projekts Dundagā. Ir bijusi Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas pārbaude. Atzinums būs pozitīvs. 
2. Tiks izsludināts iepirkums PII „Kurzemīte” jumta būvniecībai 
3. Ir izsludināta noma uz īpašumu „Jūras Pērles” līdz 08.07.2013. 
4. Mazajā skolā ir uzsākts vestibila remonts 
5. Kultūras pieminekļu inspekcijā ir iesniegts saskaņošanai iestādes pārstrādātais 

celtniecības projekts 
 
Jautājumi: 
G.Pirvits- Vai ir zināms kaut kas par pasākumu Dundagā 5.-7.jūlijam/ 
A.Kojro- Ir saņemta ziņa e-pastā par labdarības darbu veikšanas pasākumu Dundagā 
D.Siliņa skaidro, ka šādi pasākumi notiek visā Latvijā 
Ē.Bērzkalns- Kā norit darbi mazās kolas sporta laukumā? 
I,.Ralle – Darbi tiek veikti vienlaicīgi ar šāda paša projekta realizēšanu Kolkā un, tā kā 
uzņēmējs ir viens un tas pats, tad darbi tiek veikti pēc grafika, saistībā ar speciālās 
tehnikas izmantošanu 
L.Pavlovska- Kā ir izlietoti papildus piešķirtie 11 tūkstoši latu no pašvaldības budžeta 
ūdenssaimniecības projekta pabeigšanas darbiem un vai ir salabots ceļa pagrieziens 
Kolkā uz SIA „Līcis 93” ražotni? 
I.Ralle – Uz ceļa esošās bedres ir aizlāpītas, taču lai veiktu liekākus darbus, ir 
nepiecienāms finansējums ~ Ls 5000,-. Par papildus piešķirtā finansējuma izlietojumu 
ūdenssaimniecības projekta pabeigšanai tiks sagatavots pārskats un iesniegts uz 
Attīstības un plānošanas komitejas sēdi. 
A.Roderts- Kā veicas ar ēdināšanas jautājumu skolā? 
I.Ralle – Līgums ar iepriekšējo ēdinātāju ir beidzies, līdz ar ko tiek gatavots jauns 
iepirkums (šobrīd tiek precizēti nosacījumi) un jūlijā tiks sludināts iepirkums uz 
ēdināšanas pakalpojumu skolā. 
G.Abaja norāda, ka nepieciešams pašvaldības nolikumā izdarīt grozījumus attiecībā uz 
pašvaldības izpilddirektora aizvietošanu viņa prombūtnes laikā. Maijā izdotais rīkojums 
par Gunta Kārklevalka apstiprināšanu izpilddirektora pienākumu izpildei ir nelikumīgs, 
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pretrunā ar pašvaldības nolikumā noteikto. Ir radīta situācija, kad izpilddirektora 
aizvietotāja parakstītos dokumentus ir iespēja apstrīdēt. 
Juriskonsults skaidro par aizvietošanas kārtību, kādu paredz Valsts pārvaldes iekārtas 
likums 
A.Roderts vaicā par foruma darbību pašvaldības mājas lapā, t.sk. vai tiks ierobežotas 
politiskās diskusijas. 
I.Ralle – Ir izstrādāti foruma noteikumi pēc kuriem ir jāvadās. 
A.Zumbergs norāda, ka izpilddirektors nevar vienpersoniski izlemt jautājumus par 
forumu. 
G.Abaja – izdzēšot ar šādu argumentu norādīto vienu ierakstu, analogi ir jāizdzēš vēl 
daudzi ieraksti forumā. 
 
Domes priekšsēdētājs informē, ka  
1) deputātiem ir iespēja, ja vēlas, darboties Latvijas Pašvaldību savienības izveidotajās 
komitejās 
2) Ir saņemts aicinājums no sadraudzības komūnas Dānijā par sadarbības atjaunošanu 
un par dāņu delegācijas iespējamo vizīti augustā 
Par dīķa slūžām- tās ir nodotas lietošanā SIA „Drabe”, kura paziņojusi, ka šobrīd dīķī 
ūdens līmeni mainīt nevar, jo tas nav viņu interesēs. Priekšsēdētājs ierosinās lauzt 
līgumu ar SIA „Drabe” par slūžu izmantošanu. 
 
Jautājumi: 
A.Zumbergs- Kā norit Attīstības plāna process? 
I.Ralle – Tiks slēgta pakalpojuma līguma ar SIA Smilšu pilis” par stratēģijas plāna un 
attīstības programmas izstrādi. 

 
2.§ 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Dūmeles 
Bitnieki” un nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

G.Laicāns, A.Zumbergs 

Pamats 

1. A.B. 28.03.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 09.04.2013. ar 

Nr.DD-3-26.2/13/160-B). 

2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 15.05.2013. vēstule Nr. 2-04-

K/2216. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.136 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu 

„Dūmeles Bitnieki” un nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
3.§ 

Par papildus finansējumu mācību līdzekļu iegādei  
G.Laicāns 

 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu mācību literatūras, mācību procesam 

nepieciešamo cita veida literatūras un cita veida mācību līdzekļu iegādei 
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Pamats 
Izglītības likums 17.panta trešās daļas 23.punkts 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.137 „Par papildus finansējumu mācību līdzekļu iegādei”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

4.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 30.marta lēmumā Nr.78 

"Par piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā" un papildus lēmuma 

pieņemšanu saistībā ar piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā 
G.Laicāns 

Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļa 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.138 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 30.marta 

lēmumā Nr.78 "Par piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā" un papildus lēmuma 

pieņemšanu saistībā ar piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā”. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
5.§ 

Par amatu izveidošanu Dundagas novada pašvaldības Dundagas vidusskolā un 

pirmsskolas izglītības iestādē "Kurzemīte" 
G.Laicāns, Ē.Bērzkalns, A.Zumbergs, A.Roderts, G.Abaja, L.Pavlovska, G.Pirvits 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 
 
Jautājumi: 
Ē.Bērzkalns- Kādēļ radās šāda iecere veidot amata vietu? 
I.Ralle- Laika gaitā ir secināts, ka izveidotais modelis, kad skolas un bērnudārza 
saimnieciskā darbība tika nodota Saimnieciskā dienesta pārziņā, nedarbojas, tādēļ ir 
nepieciešams darbinieks, kas organizēs un pats arī veiks saimniecisko darbību iestādē 
uz vietas. 
A.Zumbergs- Vai Saimnieciskais dienests tiks likvidēts? 
G.Laicāns- Tiks veidota darba grupas, kas izvērtēs par saimniecisko darbu organizēšanu 
un veikšanu, jo gan Kolkā, gan Dundagā ir pašvaldības SIA, kas varētu paplašināt savu 
darbības lauku. 
A.Roderts norāda, ka gan Mazirbes skolā, gan Kolkā ir saimnieciskās daļas vadītājs, taču 
ar ne tik augstu kvalifikāciju un atalgojumu. 
Skolas direktore A.Štrausa skaidro par šāda darbinieka nepieciešamību, jo šobrīd visa 
skolas saimnieciskā darbība ir direktora pārziņā, līdz ar ko tiek būtiski traucēts un 
ietekmēts mācību procesa organizatoriskais darbs. Daudzas lietas prasa tūlītēju 
risinājumu. 
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G.Abaja norāda, ka nepieciešama plašāka diskusija par veicamo darbu sadalījumu 
vidusskolā un PII „Kurzemīte” un jāizvērtē kādas funkcijas vairs nebūs Saimnieciskajam 
dienestam. Šāda amata izveide prasa papildus finansējumu. Nav norādīts no kādiem 
līdzekļiem un cik nepieciešams. Nav ņemts vērā koplīgums, kuru ir parakstījusi 
izpilddirektore un kurā ir noteikta procedūra jaunas amata vietas izveidei pašvaldībā. 
G.Abaja lūdz šo situāciju komentēt pašvaldības arodbiedrības priekšsēdētājai Rutai 
Emerbergai. 
R.Emerberga –Koplīgums paredz jaunas amata vietas izveides gadījumā konsultēšanos 
ar arodbiedrību. Uzskata, ka nepieciešams strādnieks, nevis organizators. Nav diskutēts 
par šīm lietām. Nav izvērtēta atbilstība Profesiju klasifikatorā norādītajiem konkrētajā 
amatā veicamajiem pienākumiem. 
A.Zumbergs- Kādēļ tiek ignorēts Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro? 
I.Ralle- Ignorēts netiek. Iespējamā darbība ir pārrunāta ar iestāžu vadītājiem. 
G.Laicāns- Turpināsies diskusija par Saimnieciskā dienesta optimizāciju. 
A.Zumbergs ierosina nepieņemt lēmumu, jo nav pietiekami izdiskutēts. 
L.Pavlovska- Vai šobrīd jau tiek pārskatītas funkcijas amatu apraksti? 
I.Ralle- Jā, ir jau uzsākta domes lēmuma izpilde un tiks pabeigta līdz septembrim. 
G.Pirvits- Jāatzīst, ka Saimnieciskā dienesta darbība šobrīd ir lēna, un iepriekš pieņemtie 
lēmumi nav negrozāmi, tāpat kā šis. 
 
Tiek piedāvāts balsot par A.Zumberga ierosinājumu: 
Atlikt jautājuma izskatīšanu un atgriezt debatēm Attīstības un plānošanas komitejā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Zumbergs, G.Abaja, A.Roderts, 
Ē.Bērzkalns), pret-5 (G.Laicāns, A.Grīvāne, U.Sila, G.Pirvits, L.Pavlovska), atturas- nav 
 
Lēmums nav pieņemts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, U.Sila, G.Pirvits, 
L.Pavlovska), pret-4 (A.Zumbergs, G.Abaja, A.Roderts, Ē.Bērzkalns), atturas- nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.139 „Par amatu izveidošanu Dundagas novada pašvaldības Dundagas 
vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē "Kurzemīte"”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
6.§ 

Par atļauju nekustamā īpašuma „Ogliņi” iegūšanai īpašumā 
G.Laicāns, G.Pirvits 

Pamats 
1. Hans Herbst 23.05.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

24.05.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/267-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”. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  
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NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.140 „Par atļauju nekustamā īpašuma „Ogliņi” iegūšanai īpašumā”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
7.§ 

Par nekustamo īpašumu „Gabriēla” 
G.Laicāns 

Pamats 
Alda Anzenava 2013. gada 9. maija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

21.05.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/257-A). 
Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa, 3. daļas 2.punkts. 
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. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.141 „Par nekustamo īpašumu „Gabriēla””. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
8.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pūces” 
G.Laicāns 

Pamats 
1.    SIA „Vīdales Vējš” valdes locekļa Vitālija Galaiska 07.06.2013. iesniegums (reģistrēts 
Dundagas novada pašvaldībā 11.06.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/293-S). 
2.   Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
1. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
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”. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.142 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam 
„Pūces””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
9.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mežvidi” 
G.Laicāns 

Pamats 
1. Ingas Leontjevas 10.06.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

10.06.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/291-L). 
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa. 
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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. februāra sēdes lēmums Nr.35 (protokols 
Nr.5, 9.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Mežvidi” 

 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.143 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam „Mežvidi””. Lēmums pievienots protokolam. 

 

10.§ 
Par nosaukuma piešķiršanu „Kaļķu lauki” 

G.Laicāns 

Pamats 
1.   Silvijas Heidenbergas, kura uz universālpilnvaras pamata pārstāv Gaidu Siliņu, 
31.05.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 03.06.2013. ar  
Nr.DD-3-26.1/13/276-B). 
2.   Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 4. daļa un 15. panta 1. 
daļa. 
1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. daļa. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.144 „Par nosaukuma piešķiršanu „Kaļķu lauki””. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 
11.§ 

Par nekustamā īpašuma „Kļavnieki” sadalīšanu 
G.Laicāns 

Pamats 
1.   Ivara Šleinera, 2013. gada 22. maija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
pašvaldībā 22.05.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/261-Š). 
2.   Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.145 „Par nekustamā īpašuma „Kļavnieki” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
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12.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

nekustamajiem īpašumiem „Vārpas” un „Strautmaļi” 
G.Laicāns 

Pamats 
1.   Jura Dreifelda 21.05.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
22.05.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/264-D). 
2. Rūtas Štokmanes 31.05.2013. vēstule. 
3. Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts, 8. panta pirmās daļas 1. punkts. 
4. Aizsargjoslu likuma 36.panta 1.daļas 2.punkts. 
5. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas 

novada teritorijas plānojumiem”. 
6. Dundagas pagasta padomes 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas 

pagasta apbūves noteikumi”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.146 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem 
īpašumiem „Vārpas” un „Strautmaļi””. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
13.§ 

Par īpašuma „Sūtnieku māja” pārņemšanu  

G.Laicāns, A.Roderts 

Pamats 
Privatizācijas aģentūras iesniegums. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punkts; MK noteikumi Nr.315, no 25.04.2006 „Kārtība, kādā veicama valstij 
piekritīgas mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana 
un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.147 „Par īpašuma „Sūtnieku māja” pārņemšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

14.§ 
Par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu a/s „Latvijas Valsts 
Meži” biroja ēkas projektēšanai zemes vienībās ar kadastra Nr. 8850 020 

0515 un 8850 020 0222 
G.Laicāns 

Pamats 
2007.gada 22.maija LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.331  
„Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (A. Grīvāne, G. Laicāns, L. Pavlovska, G. Pirvits, 
A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav, pildot likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, 
balsošanā nepiedalās Ē.Bērzkalns 
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NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.148 „Par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu a/s 
„Latvijas Valsts Meži” biroja ēkas projektēšanai zemes vienībās ar kadastra Nr. 8850 020 
0515 un 8850 020 0222”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

15.§ 
Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Jūvgumegi” 

 G.Laicāns 

Pamats 
1. Ulda Strautkalna 27.05.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

27.05.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/269-S). 
2. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.149 „Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Jūvgumegi””. Lēmums 
pievienots protokolam. 

 
 

Tiek izsludināts pārtraukums 20 minūtes. 
 

16.§ 
Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu 

G.Laicāns 

Pamats 

1. Likums „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”  otrā panta 
pirmās daļas 2. punkts 

2. Lidijas Siliņas 2013. gada 7. februāra iesniegums, Reģ. nr. DD-3-26.1/13/71-S Par 
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu  

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.150 „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa 
piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

17.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

G.Laicāns 

Par dzīvojamās platības maiņu 

Pamatojums 

L.F. iesniegums DD -3-31.1/13/421 no 24.05.2013. Likums “Par dzīvojamo telpu  īri”. 
Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, no 
24.03.2010 – I. daļa 1.6.punkta 2) apakšpunkts palīdzība izīrētās dzīvojamās telpas 
apmaiņā pret citu īrējamu telpu. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.151 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

18.§ 

Par Dundagas novada pašvaldības 

2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
G.Laicāns 

Pamats 

1. Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta 3.daļa. 

2. Likuma par pašvaldībām 72.pants. 

3. Ministru kabineta noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 

16.punkts. 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.152 „Par Dundagas novada pašvaldības  2012.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

19.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu NĪ „Lielozoli” 

Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns 

Pamats 

1. Agra Libreiha 12.06.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

21.06.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/308-L). 

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 2012. gada 20. decembra sēdes lēmums Nr.347 

(protokols Nr.15, 11.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam 

„Lielozoli” 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.153 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu NĪ „Lielozoli””. 
Lēmums pievienots protokolam. 
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20.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazauces” 
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns 

Pamats 

 Sarmītes Ozoliņas 18.06.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

18.06.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/299-O). 

 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 9 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, L. 
Pavlovska, G. Pirvits, A. Roderts, U. Sila, A. Zumbergs, G.Abaja), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.154 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Mazauces””. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

21.§ 
Par atļauju savienot amatus 

G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Roderts, G.Abaja  

Pamats 

 Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" 7.panta 

piektās daļas 4.punkts, 8.
1
 panta piektās daļas 1. un 2.punkts 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (Ē. Bērzkalns, A. Grīvāne, G. Laicāns, G. Pirvits, 
U. Sila,), pret- 2 (A. Roderts, G.Abaja) atturas – 1 (A. Zumbergs- neesam dzirdējuši 
skaidrojumu par iepriekšējā procesa amatu savienošanas pārkāpumiem) 
G.Abaja – nevar uzticēties personai, kura iepriekš rīkojusies pretēji likumā noteiktajiem 
ierobežojumiem 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.155 „Par atļauju savienot amatus”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

Dažādi jautājumi 
1. Par komiteju sēžu norises laikiem 

 

Deputāti vienojas jūlijā noteikt šādus pastāvīgo komiteju sēžu norises laikus: 

1) Attīstības un plānošanas komiteja- pirmdien, 8.jūlijā plkst. 17.00  

2) Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja- pirmdien, 15.jūlijā plkst. 10.00 

3) Finanšu komiteju – 18.jūlijā plkst.13.00 
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2. Par sēžu audio ierakstiem 

 

Deputāte G.Abaja ierosina domes sēžu audioierakstus pašvaldības mājas lapā ievietot ātrāk 

nekā likumā noteikts (likumā ar 01.07.2014.). 

Secina, ka priekšlikums ir atbalstāms, taču pirms tam ir jāpārdomā sēdes norises 

atspoguļošana tā, lai klausītājam būtu saprotams balsojums (kas balsojis par, kas pret un 

atturējies), kā arī jāidentificē deputāts, kuram dots vārds. 

 

 

Sēde slēgta plkst.14.50. 
 
 
 
Protokols parakstīts 02.07.2013. 
 
 
 
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 136. 

27.06.2013. 

2.§ 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Dūmeles 

Bitnieki” un nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Pamats 

1. Aivara Berga 28.03.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 09.04.2013. 

ar Nr.DD-3-26.2/13/160-B). 

2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 15.05.2013. vēstule Nr. 2-04-K/2216. 

Mērķis 

Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu „Dūmeles Bitnieki” un dzēst NĪN 

parādu un kārtējo nodokļu maksājumu. 

 

Izvērtējums 

Izvērtējot Dundagas novada pašvaldības 19.04.2013. vēstulē Nr.3-23.2/13/59, kā arī 

A.Berga 28.03.2013. vēstulē Dundagas novada pašvaldībai minēto un iepazīstoties ar Valsts 

zemes dienesta reģionālās nodaļas rīcībā esošo informāciju (dokumentiem), Valsts zemes 

dienesta Kurzemes reģionālās nodaļa konstatēja: 

Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 28.09.1992. izziņu Nr.S-1977, Ventspils apriņķa 

Dundagas pagasta „Bitenieku” kopējā platība uz 21.07.1940. bijusi 17,23 pūrvietas, kas ir 6,4 

ha, īpašnieks ir Ernests Bergs. 

Uz daļu no mantojamās „Bitenieku” zemes platības Ernesta Berga mantiniekiem Aivaram 

Bergam un Dzidrai Bergai (kā Gunāra Berga testamentārai mantiniecei) 1,8245 ha platībā 

atjaunotas īpašuma tiesības. Nekustamais īpašums „Bitnieki”, Kolkas pagastā, Dundagas 

novadā,  (šobrīd „Vecbitnieki”) reģistrēts Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar 

nodalījuma numuru 276. 

Ar Dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas 22.07.2003. lēmumu Nr.8.2-3/14, nolemts 

Aivaram Bergam un Dzidrai Bergai piešķirt kompensāciju par Talsu rajona Dundagas pagasta 

bijušā īpašuma „Bitenieki” zemi 4,58 ha platībā. 

Pēc reģionālās nodaļas rīcībā esošās informācijas, par minēto platību A.Bergam un 

Dz.Bergai kompensācijas sertifikāti tikuši piešķirti. 

Saskaņā ar iepriekš minēto, reģionālā nodaļa konstatē, ka īpašuma atjaunošanas tiesības uz 

mantojamo Ventspils apriņķa Dundagas pagasta „Bitenieku” zemi 6,4 platībā ir realizētas 

pilnībā.  
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Vienlaikus reģionālās nodaļas rīcībā ir Gunāra Berga un Aivara Berga pilnvarotās personas 

Austras Sīles 17.12.1992. iesniegums Dundagas pagastam, kurā tiek lūgts atjaunot īpašuma 

tiesības uz zemi, kas atrodas Talsu rajona, Dundagas pagasta Dūmelē.  

Ar Talsu rajona Dundagas pagasta zemes komisijas 19.12.1997. lēmumu Nr.28/14, 

nolemts Aivaram un Gunāram Bergiem piešķirt lietošanā Dundagas pagasta „Bitenieku” māju 

zemi 1,2 ha platībā, piešķirot saimniecībai nosaukumu „Bitnieki”. 

Ar Dundagas pagasta zemes komisijas 19.12.1997. atzinumu Nr.28, nolemts atzīt īpašuma 

tiesības A.Bergam un G.Bergam uz bijušo Dundagas pagasta „Bitenieku” māju zemi 1,2 ha 

platībā kā bijušā īpašnieka Ernesta Berga bērniem. 

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem Dundagas pagasta zemes komisijas lēmumiem un 

atbilstoši Dundagas pagasta kadastra daļas vecākā inspektora izgatavotajam zemes lietojuma 

plānam, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes lietojums 

„Dūmeles Bitnieki”, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra numurs 88500020060. 

Par izveidojušos situāciju kopumā reģionālā nodaļa secina, ka Aivaram Bergam uz 
zemes lietojumu „Dūmeles Bitnieki”, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ir 
izbeidzamas zemes lietošanas tiesības, jo mantojuma tiesības ir tikušas realizētas pilnā 
apjomā. 

Kārtējie maksājumi, parādi un nokavējuma nauda par nekustamo īpašumu „Dūmeles 
Bitnieki” uz 01.07.2013. sastāda LVL 23,59.  

 

Dundagas novada dome nolemj: 
 

1) Izbeigt zemes lietošanas tiesības Aivaram Bergam uz nekustamo īpašumu „Dūmeles 

Bitnieki” ar kadastra numurs 8850 002 0060 1,2 ha platībā. 

2) Dzēst Aivaram Bergam NĪN parādu un kārtējo NĪN nodokļa maksājumu par 

nekustamo īpašumu „Dūmeles Bitnieki” ar kadastra numurs 8850 002 0060. 

 
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: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu iela 
27/29, Liepāja, LV-3401 
Lēmuma izraksts nosūtāms: Aivaram Bergam, 2 Moore Crescent Brampton, Ontario L 6 
W 1 W 8, Canada 
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 137. 

27.06.2013. 

3.§ 
Par papildus finansējumu mācību līdzekļu iegādei  

 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu mācību literatūras, mācību procesam 

nepieciešamo cita veida literatūras un cita veida mācību līdzekļu iegādei 

Pamats 
Izglītības likums 17.panta trešās daļas 23.punkts 
 
Mērķis 
Piešķirt papildus līdzekļus mācību literatūras, mācību procesam nepieciešamo cita veida 
literatūras un cita veida mācību līdzekļu iegādei 
 
Izvērtējums 
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 23.punkts nosaka, ka novada pašvaldība piedalās 
tās padotībā esošo izglītības iestāžu nodrošināšanā ar mācību literatūru, mācību 
procesam nepieciešamo cita veida literatūru un citiem mācību līdzekļiem. 
 

Dundagas novada dome nolemj: 
 

1. Piešķirt papildus finansējumu mācību literatūras, mācību procesam nepieciešamo 
cita veida literatūras un cita veida mācību līdzekļu iegādei: 
1.1. Dundagas vidusskolai Ls 1500,-; 
1.2. Kolkas pamatskolai Ls 660,- 

2. Līdzekļus piešķirt no veikto iepirkumu rezultātā budžetā ietaupītajiem līdzekļiem 
 
Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 
 
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 138. 

27.06.2013. 

4.§ 
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011.gada 30.marta lēmumā Nr.78 

"Par piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā" un papildus lēmuma 

pieņemšanu saistībā ar piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā 
Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļa 

 

Mērķis 

Precizēt lēmumu un pieņemt papildus lēmumu 
 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība saņēmusi informāciju, ka nepieciešams precizēt 

Dundagas novada domes 2011.gada 30.marta lēmumu Nr.78 "Par piedalīšanos Latvijas - 

Lietuvas pārrobežu projektā" un nepieciešams pieņemt papildus lēmumu 

Dundagas novada dome nolemj: 
1.  Veikt šādus grozījumus Dundagas novada domes 2011.gada 30.marta lēmumā Nr.78 

"Par piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā": 

 1.1. Izteikt nolemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā: 

 "2)  izveidot SIA "Dundagas veselības centrs" palātu ar 3 gultām īslaicīgās 

uzturēšanās pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem;" 

 1.2. Izteikt nolemjošās daļas 4.punktu šādā redakcijā: 

 "4)  sniegt jauno alternatīvo pakalpojumu - īslaicīgās uzturēšanās pakalpojums 

personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām) - vismaz 5 gadus pēc projekta 

ieviešanas;" 

2.  Slēgt līgumu ar SIA "Dundagas veselības centrs" par īslaicīgās uzturēšanās 

pakalpojumu pilotēšanu. 

 

Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai; SIA 

"Dundagas veselības centrs" 

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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 139. 

27.06.2013. 

5.§ 

Par amatu izveidošanu Dundagas novada pašvaldības Dundagas 
vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē "Kurzemīte" 

Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 
Mērķis 
Uzlabot Dundagas novada pašvaldības Dundagas vidusskolas un pirmsskolas izglītības 
iestādes "Kurzemīte" darbu 
 
Izvērtējums 
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. 
 

Dundagas novada dome nolemj: 
 Izveidot amatu "Saimniecības pārzinis" (Ministru kabineta 2010.gada 18.maija 
noteikumu Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas 
un aktualizēšanas kārtību" profesijas kods 5151 11), kas amata pienākumus veiks 
Dundagas novada pašvaldības Dundagas vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē 
"Kurzemīte". 

Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, 
Dundagas novada pašvaldības Dundagas vidusskolai 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai 
administrācijai, Dundagas novada pašvaldības Dundagas vidusskolai 
 
 
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 140. 

27.06.2013. 

6.§ 
Par atļauju nekustamā īpašuma „Ogliņi” iegūšanai īpašumā 

 
Pamats 

1. Hans Herbst 23.05.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
24.05.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/267-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 23. maija 
iesniegumu (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 24.05.2013. ar Nr.DD-3-
26.1/13/267-H) ar lūgumu dot atļauju nekustamā īpašuma „Ogliņi” (kadastra Nr. 8850 
020 0248) 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, ko apliecina Lauku Atbalsta dienesta sniegtās ziņas. 

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 
23.05.2013. pirkuma līgumu savukārt kā nekustamā īpašuma „Ogliņi” 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, 
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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” (turpmāk – saistošie 
noteikumi Nr.11) nekustamā īpašuma „Ogliņi” patreizējā izmantošana ir noteikta kā 
lauksaimniecības teritorijas (LT), savukārt plānotā teritorijas izmantošana noteikta kā 
savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo māju teritorijas (SM) un mežu teritorijas (MT) un 
paredzētais turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar teritorijas plānojumu. 
 

Dundagas novada dome nolemj: 
 

Dot piekrišanu Hans Herbst iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Ogliņi” ar kadastra  
Nr. 8850 020 0248. 
 
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: Hans Herbst – „Kalēji”, Pāce, Dundagas pagasts, Dundagas novads,  
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 141. 

27.06.2013. 

7.§ 
Par nekustamo īpašumu „Gabriēla” 

 
Pamats 
Alda Anzenava 2013. gada 9. maija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

21.05.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/257-A). 
Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa, 3. daļas 2.punkts. 
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. 
 
Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Gabriēla” sadalīšana un jaunu nekustamo īpašumu veidošana. 
  
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Gabriēla” ar kadastra Nr.8850 020 0005 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Gabriēla”) kopplatība ir 0,3918 ha, tas atrodas Dundagā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 0,1220 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 
0005, kuru 0,0330 ha platībā aizņem krūmāji un 0,0890 ha zeme zem ēkām un 
pagalmiem;  

2) 0,0878 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 
0414, kuru 0,0878 ha platībā aizņem zeme zem ēkām un pagalmiem;  

3) 0,1820 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 
0006, kuru 0,0760 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 
0,1060 ha zeme zem ēkām un pagalmiem. 

Īpašnieks vēlas no nekustamā īpašuma „Gabriēla” kā patstāvīgu nekustamo īpašumu 
atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0005 un 8850 020 0414, 
noteikt zemes vienībām adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. 

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

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

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1. daļa 
nosaka, ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma 
vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām 
piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu 
nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus 
apstākļus. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  
16.1. punktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes 
vienības daļa. 
 

Dundagas novada dome nolemj: 
 

1) Piekrist nekustamā īpašuma „Gabriēla” (kadastra Nr. 8850 020 0005) sadalīšanai, 
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0006. 

2) Atļaut apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8850 020 0005 un  
8850 020 0414. 

3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0006 piešķirt nosaukumu 
„Uzvaras iela 7”. 

4) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0005 un  8850 020 0414 pēc 
apvienošanas piešķirt nosaukumu „Talsu iela 8”. 

5) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0006 0,1820 ha platībā atstāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 
(NĪLM kods 0601). 

6) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0005 0,1220 ha platībā un  
88850 020 0414 0,0878 ha platībā atstāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods 0801) 

 
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 142. 

27.06.2013. 

8.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pūces” 

 
Pamats 
1.    SIA „Vīdales Vējš” valdes locekļa Vitālija Galaiska 07.06.2013. iesniegums (reģistrēts 
Dundagas novada pašvaldībā 11.06.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/293-S). 
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”. 
 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Pūces” ar kadastra Nr. 8850 009 0072 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Pūces”) kopplatība ir 122,67 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā un sastāv no: 

1) 27,65 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 
0072, kas atrodas Muņu teritoriālajā ciemā un kuru 19,04 ha platībā aizņem 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 6,30 ha meži, 1,18 ha krūmāji, 0,74 zeme 
zem ēkām, pagalmiem un 0,39 ha zeme zem ceļiem;  

2) 24,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 
0078, kas atrodas Vīdales teritoriālajā ciemā; 

3) 5,64 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 
0093, kas atrodas Muņu teritoriālajā ciemā; 

4) 16,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 
0096, kas atrodas Vīdales teritoriālajā ciemā; 

5) 11,22 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 
0112, kas atrodas Vīdales teritoriālajā ciemā; 

6) 11,41 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 
0113, kas atrodas Vīdales teritoriālajā ciemā; 

7) 14,33 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 
0140, kas atrodas Muņu teritoriālajā ciemā; 
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8) 3,57 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 
0141, kas atrodas Muņu teritoriālajā ciemā; 

9) 3,43 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 
0142, kas atrodas Muņu teritoriālajā ciemā; 

10) 1,80 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 
0143, kas atrodas Muņu teritoriālajā ciemā; 

11) 3,22 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 
0144, kas atrodas Muņu teritoriālajā ciemā. 

Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Pūces” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 009 0072 sadalīt, atdalot no tās zemes gabalu aptuveni 20,05 ha platībā (uz kura 
atrodas dzīvojamā māja, divas kūtis un divi šķūņi), kas kadastrāli uzmērot var tikt 
precizēts (pēc zemes lietošanas veida – lauksaimniecībā izmantojamā zeme), un piešķirt 
tam nosaukumu „Vecpūces”. 

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 „Pūces” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0072 
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) 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 esošo ceļu, kas pieslēdzas 
valsts vietējas nozīmes autoceļam V-1307 Ventspils-Dundaga-Melnsils. Piekļūšana 
esošai zemes vienībai iespējama pa plānotu servitūta ceļu, kas pieslēgtos valsts vietējas 
nozīmes autoceļam V-1307 Ventspils-Dundaga-Melnsils. 

 
Dundagas novada dome nolemj: 

1.   Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pūces” (kadastra  
Nr. 8850 009 0072) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0072, 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 esošajai zemes vienībai. 
4. 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: 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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 143. 

27.06.2013. 

9.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mežvidi” 

 
Pamats 

1. Ingas Leontjevas 10.06.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
10.06.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/291-L). 

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. februāra sēdes lēmums Nr.35 (protokols Nr.5, 
9.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Mežvidi” 
 
Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Mežvidi” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0026  
divās zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas 
iespējas izveidotajām zemes vienībām. 
 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2013. gada 28. februāra sēdes lēmums Nr.35 (protokols 
Nr.5, 9.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Mežvidi” tika atļauts izstrādāt zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mežvidi” (kadastra Nr. 8850 001 0026) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0026, sadalot to divās daļās. 

Nekustamā īpašuma „Mežvidi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 001 
0026 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma 
zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuvi 
projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt: 
1. zemes vienībai no esošā piebraucamā ceļa, kas pieslēdzas valsts vietējam autoceļam  
V 1381 Mazirbe-Vīdāle-Kaļķi.  
2. zemes vienībai pa projektēto ceļu, kas pieslēgtos valsts vietējam autoceļam  V 1381 
Mazirbe-Vīdāle-Kaļķi. Ceļš var kalpot par pamatu reālservitūta tiesības nodrošināšanai 
par labu nekustamam īpašumam „Mazirbes mežs” ar kadastra apzīmējumu  
8850 001 0029. 

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 īpašuma „Mežvidi” ar kad. Nr. 8850 001 0026 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 001 0026  sadalīšanai divās zemes 
vienībās. 
2) Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

1. apbūvētai 3,6 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Mežvidi” un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2. neapbūvētai 3,7 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu 
„Mazmežvidi” 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. Ingai Leontjevai –  atdodams personīgi novada domē. 
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 144. 

27.06.2013. 

10.§ 
Par nosaukuma piešķiršanu „Kaļķu lauki” 

Pamats 
1.   Silvijas Heidenbergas, kura uz universālpilnvaras pamata pārstāv Gaidu Siliņu, 
31.05.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 03.06.2013. ar  
Nr.DD-3-26.1/13/276-B). 
2.   Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 4. daļa un 15. panta 1. 
daļa. 
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. daļa. 
 
 
Mērķis 
Piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 017 0123. 
 
Izvērtējums 

Saskaņā ar Dundagas pagasta padomes 15.03.2004. lēmumu Nr.56 11.§. „Par zemes 
piešķiršanu lietošanā” tika nolemts piešķirt Gaidai Siliņai, dzīvo Rīgā, Druvienas ielā 21 
dz.57, pastāvīgā lietošanā zemes vienību 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8850 
017 0147 saimniecības MAZIRBES MEŽVIDI paplašināšanai. 

Pašvaldība ir saņēmusi Silvijas Heidenbergas, kura uz universālpilnvarojuma pamata 
pārstāv Gaidu Siliņu, 31.05.2013. iesniegumu, kurā tiek lūgts nekustamam īpašumam ar 
kadastra Nr. 8850 017 0123, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu  
8850 017 0147 piešķirt nosaukumu „Kaļķu lauki”. 

Saskaņā ar likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 4.  
daļu apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām, kā 
arī ielām, laukumiem vienā republikas pilsētā vai novada teritoriālajā iedalījumā - 
novada pilsētā vai novada pagastā - nedrīkst atkārtoties. 

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. 

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

 
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 017 0123, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0147 nosaukumu „Kaļķu lauki”. 
 
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 „Baltic Finanz - Invest” – Vienības gatve 192-77, Rīga, LV-1058. 
2. Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālā nodaļa – 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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 145. 

27.06.2013. 

11.§ 
Par nekustamā īpašuma „Kļavnieki” sadalīšanu 

Pamats 
1.   Ivara Šleinera, 2013. gada 22. maija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 
pašvaldībā 22.05.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/261-Š). 
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 „Kļavnieki” sadalīšana, atdalot no tā sastāvā esošu zemes 
vienību. 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Kļavnieki” ar kadastra Nr.8850 025 0082 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Kļavnieki”) kopplatība ir 110,39 ha, tas atrodas Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 
1)   3,90 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0082, kas 
atrodas Laukmuižas teritoriālajā ciemā un kuru 3,30 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme, 0,10 ha zeme zem ūdeņiem un 0,50 ha zeme zem ēkām un 
pagalmiem; 
2)   43,00 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0040, 
kas atrodas Labdzeres teritoriālajā ciemā un kuru 41,37 ha platībā aizņem 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,99 ha zeme zem ūdeņiem, 0,6 ha zeme zem ēkām 
un pagalmiem un 0,04 ha zeme zem ceļiem;  
3)   1,59 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0080, 
kas atrodas Pāces teritoriālajā ciemā un kuru 1,54 ha platībā aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme un 0,05 ha zeme zem ceļiem; 

1) 22,60 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0095, 
kas atrodas Laukmuižas teritoriālajā ciemā un kuru 21,20 ha platībā aizņem 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,00 ha zeme zem ūdeņiem, 0,30 ha zeme zem 
ceļiem un 0,10 ha pārējās zemes; 

2) 39,30 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0021, 
kas atrodas Sumburciema teritoriālajā ciemā un kuru 38,90 ha platībā aizņem meži 
un 0,40 ha zeme zem ūdeņiem. 
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Ivars Šleiners vēlas no nekustamā īpašuma „Kļavnieki” kā patstāvīgu nekustamo 
īpašumu atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0080 un piešķirt tam 
nosaukumu „Pāces Kalēji”. 

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. 

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 „Kļavnieki” (kadastra Nr. 8850 025 0082) sadalīšanai, 
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0080. 
2.   Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0082, 8850 030 0040, 8850 025 
0095 un 8850 030 0021 atstāt nosaukumu „Kļavnieki”. 
3.   Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0080 piešķirt nosaukumu „Pāces 
Kalēji”. 
4.   Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0082 3,90 ha platībā,  8850 030 
0040 43,00 ha platībā un 8850 025 0095 22,60 platībā atstāt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(NĪLM kods 0101). 
5.   Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 030 0021 39,30 ha platībā atstāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) 
6.   Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0080 1,59 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: Ivaram Šleineram, „Kļavnieki”, Laukmuiža, Dundagas pagasts, 
Dundagas novads, 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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 146. 

27.06.2013. 

12.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Vārpas” 

un „Strautmaļi” 
Pamats 
1.   Jura Dreifelda 21.05.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
22.05.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/264-D). 
2.   Rūtas Štokmanes 31.05.2013. vēstule. 

3. Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts, 8. panta pirmās daļas 1. punkts. 
4. Aizsargjoslu likuma 36.panta 1.daļas 2.punkts. 
5. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
6. Dundagas pagasta padomes 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta 

apbūves noteikumi”. 
 
Mērķis 

Zemes vienību robežu pārkārtošana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Vārpas” ar kadastra Nr.8850 001 0010 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Vārpas”) kopplatība ir 33,40 ha, tas atrodas Mazirbes teritoriālā ciemā, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 
1)   10,80 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0011, 
kuru 0,60 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 9,50 ha meži, 0,40 ha 
zeme zem ēkām, pagalmiem un 0,30 ha pārejās zemes;  
2)   22,60 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0010, 
kuru 10,40 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 10,70 ha platībā 
aizņem meži, 0,30 ha krūmāji un 1,20 ha pārejās zemes. 

Nekustamā īpašuma „Strautmaļi” ar kadastra Nr.8850 001 0135 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Strautmaļi”) kopplatība ir 3,26 ha, tas sastāv no vienas apbūvētas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0135, kuru 2,50 ha platībā aizņem 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,41 ha meži, 0,18 ha zeme zem ūdeņiem un 0,17 ha 
zeme zem ēkām, pagalmiem  un tas atrodas Mazirbes teritoriālā ciemā, Dundagas 
pagastā, Dundagas novadā. 

Nekustamā īpašuma „Vārpas” īpašniece ir  Rūta Štokmane un nekustamā īpašuma 
„Strautmaļi” īpašnieks ir Juris Dreifelds. 

Īpašnieki vēlas pārkārtot robežu starp nekustamā īpašuma „Vārpas” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8850 001 0011 un nekustamā īpašuma „Strautmaļi” zemes 
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vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0135 saskaņā ar iesniegumam pievienoto 
shēmu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu zemes ierīcības 
projektu izstrādā zemes vienību robežu pārkārtošanai. 

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 „Vārpas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0011 un 
nekustamā īpašuma „Strautmaļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0135 
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) 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. 

Nekustamie īpašumi „Vārpas” un „Strautmaļi” atrodas Slīteres nacionālā parka ainavu 
aizsardzības zonā.  

Nekustamie īpašumi „Vārpas” un „Strautmaļi” atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības joslā.  

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

Piekļūšanas iespēja abām īpašumu zemes vienībām iespējama pa esošajiem ceļiem. 
 

Dundagas novada dome nolemj: 
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Vārpas” ar (kadastra  
Nr. 8850 001 0010) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0011 un 
„Strautmaļi” (kadastra Nr. 8850 001 0135) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8850 001 0135 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.   Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu skaņot 
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:  

1) Jurim Dreifeldam, „Strautmaļi”, Mazirbe, Dundagas pagasts, Dundagas novads,  
LV-3275. 

2) Rūtai Štokmanei, „Vārpas”, Mazirbe, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-
3275. 

 
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 147. 

27.06.2013. 

13.§ 
Par īpašuma „Sūtnieku māja” pārņemšanu 

Pamats 

Privatizācijas aģentūras iesniegums. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punkts; MK noteikumi Nr.315, no 25.04.2006 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgas 

mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas 

ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”. 

Mērķis 

Lemt par nekustamā īpašuma „Sūtnieku māja” pārņemšanu pašvaldības īpašumā pašvaldības 

funkcijas veikšanai. 

Izvērtējums 
Privatizācijas aģentūra informē pašvaldību, ka : 
 

 
Īpašums atrodas Vīdāles ciema centrā. Taču ņemot vērā to, ka tas ilgstoši ir 

bezīpašnieka manta, tas ir pārvērties par graustu. Šāds īpašums nav vajadzīgs 
pašvaldības funkciju veikšanai un atteikties no īpašuma pārņemšanas pašvaldības 
īpašumā 

Dundagas novada dome nolemj: 
Nepārņemt īpašumu  ar kadastra Nr. 8850005 0060„Sūtnieku māja” pašvaldības 
īpašumā. 

Lēmums nosūtāms: VAS „Privatizācijas aģentūra”. 
Lēmums nododams izpildei:  NĪ apsaimniekošanas  un PI 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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 148. 

27.06.2013. 

14.§ 
Par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu a/s „Latvijas Valsts 
Meži” biroja ēkas projektēšanai zemes vienībās ar kadastra Nr. 8850 020 

0515 un 8850 020 0222 
 
Pamats 
2007.gada 22.maija LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.331  
„Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”. 
 
Mērķis 
Atļaut realizēt a/s „Latvijas Valsts Meži” biroja ēkas būvniecības ieceri Dundagā, zemes 
vienībās ar kadastra Nr. 8850 020 0515 un 8850 020 0222 
 
Izvērtējums 

1. AS Latvijas valsts meži biroja ēkas Dundagā būvniecības iecere  neatbilst spēkā esošā 
teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu prasībām. Tomēr, ņemot vērā ieceres 
nozīmību saglabājot un attīstot darba vietas Dundagai raksturīgā mežsaimniecības 
nozarē, kā arī novietnes piemērotību, kā arī to, ka pašreiz tiek gatavota pašvaldības 
teritorijas plānojuma jaunā redakcija, Dundagas pašvaldība 28/03/2013 domes sēdē 
pieņēmusi lēmumu  Nr.54. (prot. Nr. 6.p.6) nodot būvniecības ieceri sabiedriskajai 
apspriešanai no 12. aprīļa līdz 10.maijam atbilstoši 2007.gada 22.maija LR Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”. 

2. Ieceres publiskās apspriešanas rezultāti un kompetento institūciju atzinumi ir pozitīvi 
un atbalsta „AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI” Biroja ēkas būvniecības ieceri Dundagā, zemes 
vienībās ar kad. Nr. 8850 020 0515 un 8850 020 0222 
 

Dundagas novada dome nolemj: 
 

1.   Atbalstīt „AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI” Biroja ēkas būvniecības ieceri  Dundagā, 
zemes vienībās ar kad. Nr. 8850 020 0515 un 8850 020 0222. 
2.   Paredzēt institūciju nosacījumiem atbilstošus grozījumus ietvert Dundagas pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes stadijā esošajā redakcijā. 
3.   Uzdot Būvvaldei sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu atbilstoši 
institūciju nosacījumiem un spēkā esošā Dundagas pagasta teritorijas plānojuma un 
Teritorijas izmantošanas un apbūves Noteikumu iecerētajai būvniecībai piemērojamām 
sadaļām. 
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Lēmums nosūtāms: AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI, Dundagas novada Būvvalde, 
Dundagas novada Attīstības un plānošanas nodaļa 
 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada Būvvalde, Dundagas novada Attīstības 
nodaļa 

 
 
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 149. 

27.06.2013. 

15.§ 
Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Jūvgumegi” 

  
Pamats 

1.  Ulda Strautkalna 27.05.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
27.05.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/269-S). 

2. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 
 
Mērķis 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Ulda Strautkalna 2013. gada 27. maija 
iesniegumu (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 27.05.2013. ar Nr.DD-3-
26.1/13/269-S) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma „Jūvgumegi” (kadastra Nr. 8862 
002 0083) lietošanas mērķi, nosakot zemes vienības daļai ar platību 0,2500 ha, ka tā ir 
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. Īpašuma kopējā platība ir 1,1789 
ha, tajā skaitā, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,6379 ha, meži 0,3304 ha un zeme 
zem ēkām un pagalmiem 0,2106 ha. Īpašumā nav būves. Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā īpašumam „Jūvgumegi”, Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā 
0,9289 ha platībā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) un 0,2500 ha platībā 
reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis — individuālā dzīvojamo māju apbūve 
(NĪLM kods 0601). 

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”, īpašums „Jūvgumegi” atrodas „Mazsaimniecību un ģimenes māju 
teritorijā” (MG) un „Dabas pamatnes” teritorijā (DP). Pēc apbūves noteikumiem 
„Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijā” (MG) galvenā atļautā izmantošana ir 
savrupmāja, palīgēkas un palīgbūves, pansija un viesu māja. Nolūki, kādos atļauts 
izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku vai būvi uz zemes, kas noteikta 
kā „Dabas pamatnes” teritorija (DP) ir lauksaimnieciska lietošana, mežsaimnieciska 
lietošana, pastāvīgas un sezonālas rakstura tirdzniecības un informācijas būves (kioski, 
nojumes, paviljoni u.tml.), tūrisma un atpūtas infrastruktūra, arhitektūras mazās formas, 
būves krasta nostiprināšanai un infrastruktūras aizsardzībai un kapsētas. 
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Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  
29. punktu, ja vietējais teritorijas plānojums vai teritorijas detālplānojums konkrētajai 
zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai ir tiesības ierosināt un 
šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, vairākus vai visus 
teritorijas izmantošanas veidus. Lietošanas mērķiem (mērķim) piekrītošo zemes platību 
nosaka proporcionāli to skaitam. 
 

Dundagas novada dome nolemj: 
 

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Jūvgumegi” ar kadastra Nr. 8862 002 0083 zemes vienības 
daļai ar platību 0,2500 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600). 

2. Atstāt nekustamā īpašuma „Jūvgumegi”  ar kadastra Nr. 8862 002 0083 zemes vienības 
daļai ar platību 0,9289 ha platībā 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). 

 
 
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 150. 

27.06.2013. 

16.§ 
Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu 

Pamats 

1. Likums „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”  otrā panta 
pirmās daļas 2. punkts 

2. Lidijas Siliņas 2013. gada 7. februāra iesniegums, Reģ. nr. DD-3-26.1/13/71-S Par 
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu  

Mērķis 

Novērtēt to cilvēku nopelnus, kuri, darbodamies nacionālās pretošanās kustībā, 
piedalījās bruņotā cīņā vai ar citiem līdzekļiem cīnījās par 1918. gada 18. novembrī 
proklamētās Latvijas atjaunošanu un ziedoja sevi, lai aizstāvētu tautu pret okupācijas 
režīmu īstenoto vardarbību un genocīdu. 

Izvērtējums 

Par  nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami Latvijas Republikas 
iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā laika posmā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1960. gada 
31. decembrim- veicināja bruņoto pagrīdes pretošanās cīņu, sniedzot cīnītājiem 
materiālu un citādu palīdzību un riskējot ar savu brīvību un dzīvību. 
Lidija Siliņa, dzimusi Zvirgzdiņa, 1948. gada 21. februārī notiesāta  par līdzdalību 
dzimtenes nodevībā ar brīvības atņemšanu uz 25 gadiem, tiesību atņemšanu uz 5 
gadiem ar mantas konfiskāciju. Ieslodzījumā atradās no 1948. gada 21. februāra līdz 
1956. gada 28. janvārim. 
1992. gada 15. jūnijā izsniegtajā reabilitācijas apliecībā, Reģ. nr. 8909, norādīts , ka Lidija 
Siliņa ir reabilitēta saskaņā ar Latvijas republikas 1990. gada 3. augusta likumu „Par 
nelikumīgi represēto personu reabilitāciju”. 
Specializētā vairāku nozaru prokuratūra sniegusi izziņu, vai attiecībā uz Lidiju Siliņu nav 
attiecināmi ierobežojumi nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa 
piešķiršanai, kas noteikti likuma 3. pantā.  Specializētā vairāku nozaru prokuratūras 
2013. gada 30. maija Izziņā  Reģ. nr.1/354.2013. Par nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statusu norādīts, ka prokuratūras pārbaudes gaitā netika iegūtas ziņas par 
Lidijas Siliņas sadarbību ar komunistiskā vai nacistiskā režīma represīvajām struktūrām 
vai piedalīšanos komunistiskā vai nacistiskā režīma represīvajās darbībās, sodīšanu par 
tīšiem smagiem noziegumiem, par ko viņa nav reabilitēta, vai mazgadības dēļ nevarēja 
apzināti piedalīties nacionālās pretošanās kustībā. 
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Dundagas novada dome nolemj: 

 
Piešķirt Lidijai Siliņai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu. 
 
Lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, 
LV-3401 
 
Lēmums nosūtāms: Lidijai Siliņai, Aizsardzības ministrijai 

 

 
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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 151. 

27.06.2013. 

17.§ 
Par dzīvokļu jautājumiem 

Par dzīvojamās platības maiņu 

Pamatojums 

L.F. iesniegums DD -3-31.1/13/421 no 24.05.2013. Likums “Par dzīvojamo telpu  īri”. 
Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, no 
24.03.2010 – I. daļa 1.6.punkta 2) apakšpunkts palīdzība izīrētās dzīvojamās telpas 
apmaiņā pret citu īrējamu telpu. 
 
 
Mērķis 
Racionāli un lietderīgi izmantot pašvaldības nekustamo mantu.  
 
Izvērtējums 
Izvērtējuma daļa netiek publicēta, lai ievērotu personas datu aizsardzību. 
 
 

Dundagas novada dome nolemj: 
 
Apmainīt dzīvojamo platību no Dundagas Puķu ielas 4-1 uz Kolku “Zītari” dzīvokli 1 L. F. 
un slēgt īres līgumu uz vienu gadu. 
 
Lēmuma projekta sagatavotājs: NĪ apsaimniekošanas  un PI nodaļas vadītājs Guntis 
Kārklevalks   
 
Lēmums nododams izpildei:   NĪ apsaimniekošanas  un PI 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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 152. 

27.06.2013. 
18.§ 

Par Dundagas novada pašvaldības 

2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
Pamats 

Likuma Par budžetu un finanšu vadību 14.panta 3.daļa. 

Likuma Par pašvaldībām 72.pants. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 

16.punkts. 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu. 

 

Izvērtējums 

Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta 3.daļa nosaka, ka lai informētu sabiedrību par 

iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu 

izlietošanu iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā 

esošās budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētas iestādes un pašvaldības līdz 

pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā 

pēc sagatavošanas publicē tos savā mājaslapā internetā. Pašvaldības gada publiskos pārskatus 

iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā 

internetā. Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā 

attiecīgajā pašvaldībā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata saturu un 

sagatavošanas kārtību. 

Likuma Par pašvaldībām 72. pants nosaka, ka dome nodrošina gada publiskā pārskata 
sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 

16.punkts nosaka, ka pārskatu apstiprina attiecīgi valsts iestādes vadītājs vai pašvaldības 

pilsētas vai novada dome. 

Dundagas novada dome nolemj: 
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu. 

 

Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai 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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 153. 

27.06.2013. 

19.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu NĪ „Lielozoli” 

Pamats 

1.   Agra Libreiha 12.06.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

21.06.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/308-L). 

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 2012. gada 20. decembra sēdes lēmums Nr.347 (protokols 

Nr.15, 11.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lielozoli” 

Mērķis 

Sadalīt īpašuma „Lielozoli” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0067  divās 

zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas 

izveidotajām zemes vienībām. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2012. gada 20. decembra sēdes lēmums Nr.347 (protokols 

Nr.15, 11.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lielozoli” tika atļauts izstrādāt 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lielozoli” (kadastra Nr. 8850 004 0069) zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0067, sadalot to divās daļās. 

Nekustamā īpašuma „Lielozoli” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  8850 004 0067 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu 

plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir 

iespējams nodrošināt pa projektēto ceļu no valsts vietējā autoceļa V 1365 Cirstes-Ciemgaļi, 

kurš var kalpot par pamatu reālservitūta tiesības nodibināšanai. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina 

vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

 

Dundagas novada dome nolemj: 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Lielozoli” ar kad. Nr. 

8850 004 0069 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 004 0067  sadalīšanai 

divās zemes vienībās. 

2.   Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 
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2.1. neapbūvētai 1,30 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu 

„Lielozoli” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 

2.2. neapbūvētai 6,37 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 pēc pievienošanas 

nekustamajam īpašumam „Grāvmeži” ar kadastra Nr. 8850 004 0002 piešķirt 

nosaukumu „Grāvmeži” 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. Agrim Libreiham –  Andreja Upīša iela 8, Dundaga, 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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 154. 

27.06.2013. 
20.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mazauces” 

Pamats 

1. Sarmītes Ozoliņas 18.06.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

18.06.2013. ar Nr.DD-3-26.1/13/299-O). 

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 „Mazauces” ar kadastra Nr. 8850 013 0013 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Mazauces”) kopplatība ir 22,38 ha, tas atrodas Āžu teritoriālā ciemā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 12,80 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0016, 

kuru 0,10 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 11,30 ha meži, 0,60 

ha krūmāji, 0,40 zeme zem ūdeņiem un 0,40 ha pārējās zemes;  

2) 4,50 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0022, 

kuru 4,40 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,10 ha zeme zem 

ūdeņiem; 

3) 0,38 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0034, 

kuru 0,38 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme; 

4) 2,00 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0110, 

kuru 1,40 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,20 ha meži, 0,10 

zeme zem ūdeņiem un 0,30 ha pārējās zemes; 

5) 2,70 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0111, 

kuru 2,70 ha platībā aizņem meži.  
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Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Mazauces” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

8850 013 0016 sadalīt, atdalot no tās zemes gabalu aptuveni 0,95 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. 

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 „Mazauces” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0016 atrodas plānotās 

izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) 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 Āžu kapi. Piekļūšana esošai zemes vienībai iespējama pa 

servitūta ceļu, kas pieslēdzas pašvaldības autoceļam Āžu kapi. 

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 „Mazauces” (kadastra  

Nr. 8850 013 0013) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0016, 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: Sarmītei Ozoliņai – „Mežāži”, Āži, Dundagas pagasts, Dundagas novads, 

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.13.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 155. 

27.06.2013. 

21.§ 
Par atļauju savienot amatus 

Pamats 

 Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" 7.panta 

piektās daļas 4.punkts, 8.
1
 panta piektās daļas 1. un 2.punkts 

Mērķis 

Izlemt jautājumu par vairāku valsts amatpersonas amatu savienošanu 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 25.jūnijā saņemts domes priekšsēdētāja 

vietnieces Lindas Pavlovskas (turpmāk - iesniedzēja) iesniegums Nr.DD-3-26.2./13/311-P un 

2013.gada 27.jūnija iesniegums (reģ.Nr. DD-3-26.2./13/319-P), kuros lūgts atļaut savienot 

Dundagas novada pašvaldības iestādes "Dundagas Mākslas un mūzikas skola" direktores 

amatu ar Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vietnieka amatu un Kurzemes plānošanas 

reģiona padomē aizvietotāja amatu. Iesniedzēja apliecina, ka  amatu savienošana nerada 

interešu konfliktu, nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai. 

2. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.
1
 panta 

piektās daļas 1.punkts nosaka, ka institūcijai, saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā 

minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt: 

1) vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu; 

2) vai amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām; 

3) vai amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

2.1. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 1.panta 

5.punkts nosaka, ka interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai 

jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs 

valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. 
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Esošajā situācijā konstatējams, ka minēto amatu savienošana neradīs interešu 

konfliktu, jo amatu savienošanā netiks traucēts pašvaldības izpilddirektora darbs, 
realizējot padotību pār Dundagas novada pašvaldības iestādei “Dundagas Mākslas un 
mūzikas skola”. Būtisks priekšnoteikums ir arī tāds, ka Linda Pavlovska kā pašvaldības 
domes priekšsēdētājas vietniece nepieņems nekādus citus lēmumus saistībā ar pār 
Dundagas novada pašvaldības iestādi “Dundagas Mākslas un mūzikas skola”. Linda 
Pavlovska iepriekš minēto apņēmusies ievērot. 

 

2.2. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 22.panta 

pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonas darbojas atbilstoši attiecīgajā profesijā, jomā vai 

nozarē apstiprinātajiem uzvedības (ētikas) kodeksiem. Dundagas novada dome 2010.gada 

24.marta sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt ētikas kodeksu "Dundagas novada pašvaldības 

Ētikas kodekss".  

Esošajā situācijā konstatējams arī, ka amatu savienošana nebūs pretrunā ar 
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo 
pienākumu pildīšanai. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes nolikuma „Par atlīdzību Dundagas novada 
pašvaldībā” 2.2.p. domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā aizvieto domes 
priekšsēdētāja vietnieks, saņemot par to atlīdzību – darba samaksu 80% apmērā no 
domes priekšsēdētāja darba algas. 

2.3. Noskaidrojot atbildi uz jautājumu, vai amatu savienošana nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, konstatējams, ka  amatu savienošana nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, jo domes priekšsēdētāja aizvietošana viņa 

prombūtnes laikā vai pienākumu veikšana viņa uzdevumā tiks saskaņota iepriekš un būs 

iespēja savlaicīgi veikt īslaicīgas izmaiņas darba organizācijā. 

Dundagas novada dome nolemj: 
 

Atļaut Lindai Pavlovskai savienot Dundagas novada pašvaldības iestādes "Dundagas Mākslas 

un mūzikas skola" direktora amatu ar Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu 

un Kurzemes plānošanas reģiona padomē aizvietotāja amatu. 

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: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Lindai 

Pavlovskai 

Lēmums nododams izpildei : Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 

 


