
 
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.15. 
2013.gada 25.jūlijā 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.04 
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunta Abaja, Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Linda 
Pavlovska, Guntis Pirvits, Ansis Roderts, Aldons Zumbergs, Una Sila 
Nepiedalās: Ēriks Bērzkalns- iesniedzis iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu 
pirms termiņa 
Administrācijas darbinieki- Inga Ralle, Andris Kojro, Diāna Siliņa, Lauris Laicāns 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 

Deputāts A.Zumbergs ierosina darba kārtības 1.jautājumu skatīt pēc izsludinātās darba 

kārtības. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 

Iekļaut darba kārtībā jautājumu „Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa”. 

Tie ierosināts balsojot apstiprināt sēdes darba kārtību, tā kā tā atšķiras no izsludinātās darba 

kārtības. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 
1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 
2. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām 

aktualitātēm 
3. Par atļauju savienot amatus 
4. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 
5. Par Administratīvās komisijas sastāvu 
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā 
7. Par finansējumu atkritumu apsaimniekošanai pašvaldības kapos 
8. Par finansējumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai pašvaldības īpašumos 

(zāles pļaušana) 



9. Par šefpavāra amata vietas izveidošanu Dundagas novada pašvaldības Kolkas 
pamatskolā 

10.  Par 2013. gada budžeta grozījumiem 
11. Par saistošo noteikumu atcelšanu un jaunu izdošanu 

12. Par nekustamo īpašumu „Dūmeles Bitnieki” pārņemšanu 

13. Par nekustamā īpašuma „Purvupuķes” sadalīšanu 

14. Par līdzfinansējumu b-bas „Dundangas Sendienas” projektam 

15. Par meža ieaudzēšanu īpašumā „Burtnieki” 

16. Par nekustamā īpašuma „P124” sadalīšanu 
17. Par nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšanu 

Dažādi jautājumi 
Par pastāvīgo komiteju sēžu laikiem 

 
 

1.§ 
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

G.Laicāns 
PAMATOJUMS 

1) Ērika Bērzkalna personīgs iesniegums (reģ.Nr. DD-3-26.2./13/375-B no 
23.07.2013.) 

2) Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 
pirmās daļas 1.punkts un ceturtā daļa 

 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.157 „Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

 
2.§ 

Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi 
un citām aktualitātēm 

Novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle informē par aktualitātēm novadā: 
1. Visos objektos, kur notiek remontdarbi, darbi tiek veikti paredzētajos termiņos. 
2. Ir vienojušies, ka iepirkuma vērtēšanā noteicošais būs saimnieciski izdevīgākais 

piedāvājums. 
Jautājumi: 
G.Abaja- Kādi kritēriji atspoguļo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu? 
I.Ralle- Iepirkuma nosacījumos ir iestrādāti 5 saimnieciski izdevīgākā iepirkuma kritēriji. 
L.Pavlovska- Par ceļa seguma salabošanu Kolkā, pagriezienā uz SIA „Līcis 93”. Cik tas maksā 
un vai tas tiks izdarīts? 
I.Ralle – papildus jau iesniegtajam aprēķinam, ir saņemts arī otrs- no Kuldīgas CR- tas ir Ls 
2300,-. Par šādu summu ceļu segumu var atļauties salabot un tas tiks izdarīt no ceļu fondam 
piešķirtajiem līdzekļiem. 
A.Zumbergs- Kā veicas ar saimniecības pārziņa amata kandidātiem? 
I.Ralle – Bija pieteikušies 4 pretendenti, no kuriem izraudzīts šim darba tika Jānis Mauriņš 
A.Zumbergs- Kā ir ar Saimnieciskais dienesta funkcijām pašvaldības īpašumu (ēku un telpu) 
uzturēšanu kārtībā? 
I.Ralle- Tad būs jāgroza Saimnieciskā dienesta nolikums. 



G.Abaja- Par atkritumu apsaimniekošanu 
I.Ralle- Ir bijušas vairākas tikšanās ar pakalpojuma sniedzēju. Daudzdzīvokļu māju 
atkritumu apsaimniekošanu uzņemsies SIA „Ziemeļkurzeme” un SIA „Kolkas ūdens” 
G.Abaja norāda, ka, tādā gadījumā, ir jāgroza SIA deleģēto funkciju apjoms, jo šobrīd viņu 
funkcijās nav atkritumu apsaimniekošana 
L.Pavlovska- Kolkā šobrīd nav bankomāta. Vai būs un kad? 
I.Ralle- Pārrunājot šo jautājumu ar bankām, tās noraida iespēju Kolkā uzstādīt bankomātu, jo 
tas ir ļoti dārgi. Tiek meklēti citi risinājumi par iespēju iedzīvotājiem tikt pie skaidras 
naudas. 
A.Zumbergs- Vai ir iespējams mainīt atkritumu maisu iegādes cenu? 
I.Ralle- Uzņēmējs pastāv uz savu noteikto cenu, jo maisi ir tikai rezerves variants, jo 
darbībām jābūt vērstām uz konteineru iegādi. 
A.Zumbergs norāda, ka tas ir bijis iepirkumā noteikts kā pakalpojums. 

 
 

3.jautājuma izskatīšanu vada domes priekšsēdētāja vietniece Linda Pavlovska. 
3.§ 

Par atļauju savienot amatus 
L.Pavlovska 

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 7 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, L.Pavlovska, G.Pirvits, 
A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas – nav, pildot likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā 
nepiedalās G.Laicāns 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.158 „Par atļauju savienot amatus”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

4.§ 
Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 

G.Laicāns, G.Abaja 
Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 

 

G.Abaja vērš uzmanību uz to, ka būtu labāk, ja nolikumā būtu paredzēta 

izpilddirektora aizvietošana viņa prombūtnes laikā, kā arī izslēdzot 89.punktu, pazūd balsu 

skaitīšanas komisijas izveidošana. 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas – nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.159 „Par grozījumiem pašvaldības nolikumā”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 
 
 
 



 
5.§ 

Par Dundagas novada Administratīvās komisijas izveidošanu 
G.Laicāns, G.Abaja,  A.Zumbergs 

Pamats: 
Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr. 47 „Dundagas 
novada pašvaldības nolikums” 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.160 „Par Dundagas novada Administratīvās komisijas izveidošanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

6.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā 

G.Laicāns 
Pamats 

1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa. 

2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 7.daļa. 

3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 11) zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas 

03.07.2013.. vēstule Nr. 4752 (saņemta Dundagas novada Domē 08.07.2013., iereģistrēta 

ar Nr. DD-3-31.2/13/509). 

 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.161 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā”. 
Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

7.§ 
Par finansējumu atkritumu apsaimniekošanai pašvaldības kapos 

G.Laicāns, G.Abaja 
Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada budžetu, likums “ Par 

pašvaldībām” 15.panta 2.punkts, “Atkritumu apsaimniekošanas likums”, likums “Par dabas 

resursu nodokli” 29.pants 5.nodaļa.,VVD pārbaudes akti. 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.162 „Par finansējumu atkritumu apsaimniekošanai pašvaldības 
kapos”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 
 



 

8.§ 
Par finansējumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai pašvaldības 

īpašumos (zāles pļaušana) 
G.Laicāns, L.Pavlovska 

Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada budžetu, ”Dabas resursu nodokļu” 

likums, likums “Par pašvaldībām” 15.pants 2.punkts. 

 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, G.Pirvits, 
A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas – 1 (L.Pavlovska- joprojām nav 
saņemta informācija, kuri pašvaldības īpašumi par šo naudu tiks pļauti) 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.163 „Par finansējumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai 
pašvaldības īpašumos (zāles pļaušana)”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

9.§ 
Par šefpavāra amata vietas izveidošanu Dundagas novada 

pašvaldības Kolkas pamatskolā 
G.Laicāns, G.Abaja, A.Roderts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.164 „Par šefpavāra amata vietas izveidošanu Dundagas novada 
pašvaldības Kolkas pamatskolā”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

10.§ 
Par 2013. gada budžeta grozījumiem 

G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Roderts 
Pamats: 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.165 „Par 2013.gada budžeta grozījumiem”. Lēmums pievienots 
protokolam. 

 

11.§ 

Par saistošo noteikumu atcelšanu un jaunu izdošanu 
G.Laicāns 

Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punkts 

 



Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.166 „Par saistošo noteikumu atcelšanu un jaunu izdošanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

12.§ 

Par nekustamā īpašuma „Dūmeles Bitnieki” pārņemšanu 
G.Laicāns 

Pamats 

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

K/2216. 

2. Dundagas novada domes 27.06.2013. sēdes lēmums Nr.136 2.§ „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Dūmeles Bitnieki” un nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu”. 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts. 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.167 „Par nekustamā īpašuma „Dūmeles Bitnieki” pārņemšanu”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

 

13.§ 

Par nekustamā īpašuma „Purvupuķes” sadalīšanu 
G.Laicāns 

Pamats 

Matildes Savickas, 2013. gada 4. jūnija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

02.07.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/261-Š). 

Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 

MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

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

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.168 „Par nekustamā īpašuma „Purvupuķes” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

 
14. § 

Par līdzfinansējumu b-bas „Dundangas Sendienas” projektam 
G.Laicāns 

Pamats 



1) Biedrības „Dundangas Sendienas” Valdes priekšsēdētājas Gundegas Lapiņas 

02.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 02.07.2013. ar Nr. 

DD-3-26.2/13/330-D). 

2) Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 

„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 1., 5., 8. un 9. 

punkts.  

3) Dundagas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 23 

„Grozījumi Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”” 3. punkts. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.169 „Par līdzfinansējumu b-bas „Dundangas Sendienas” projektam”. 
Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
15.§ 

Par meža ieaudzēšanu 
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns 

Pamats 

 Kārļa Zumberga, 2013. gada 9. jūlija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

09.07.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/338-Z). 

 MK noteikumu Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža 

noteikumi” 3.1. punkts. 

 Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 

 Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 

 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, L.Pavlovska, G.Pirvits, 
A.Roderts, G.Laicāns, U.Sila), pret – nav, atturas – nav, pildot likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā 
nepiedalās A.Zumbergs 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.170 „Par meža ieaudzēšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 
 

16.§ 

Par nekustamā īpašuma „P124” sadalīšanu 
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns 

Pamats 

1. VAS „Latvijas valsts ceļi” 2013. gada 18. jūlija iesniegums Nr. 4.9/2531 

(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 22.07.2013. ar Nr. DD-3-31.1/13/539). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punkts.  

4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15. panta 1. daļa. 

5. MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

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

 



 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.171 „Par nekustamā īpašuma „P124” sadalīšanu”. Lēmums pievienots 
protokolam. 
 

17.§ 

Par nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšanu 
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns 

Pamats 

1. Arņa Gavara pilnvarotās personas Vitālija Galaiska 2013. gada 11. jūlija iesniegums 

(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 17.07.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/363-G). 

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. 

 

 

A.Zumbergs ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, jo nav vēl pagājis tiesas lēmuma 

pārsūdzēšanas termiņš. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, A.Grīvāne, G.Laicāns, L.Pavlovska, 
G.Pirvits, A.Roderts, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas - nav 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.172 „Par nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšanu”. Lēmums 
pievienots protokolam. 
 

 

 

Dažādi jautājumi 
 

Par Kolkas pamatskolu 

Deputāts A.Roderts ierosina padziļināti izskatīt jautājumu par Kolkas pamatskolas turpmāko 

darbību un par bērnu piesaistes iespējām Kolkas pamatskolai. 

 

Vienojas jautājumu skatīt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā. 

 

 
 
Par pastāvīgo komiteju norises laikiem 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Grīvāne, G.Laicāns, G.Pirvits, A.Roderts, 
A.Zumbergs, U.Sila), pret –1 (L.Pavlovska), atturas – 1 (G.Abaja) 
NOLEMJ: 
Ar 2013.gada septembri noteikt šādus pastāvīgo komiteju sēžu norises laikus: 
Attīstības un plānošanas komiteja – katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 13.00 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja- katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 
10.00 
Finanšu komiteja- katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst. 13.00 

 



Augustā tiek noteikti šādi komiteju sēžu norises laiki: 
Attīstības un plānošanas komiteja – 12.augustā  plkst. 10.00 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja- 8.augustā plkst. 10.00 
Finanšu komiteja- 15.augustā  plkst. 13.00 

 
 
Sēde slēgta plkst.14.40. 
 
 
 
Protokols parakstīts 30.07.2013. 
 
 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 
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1.§ 
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

 

PAMATOJUMS 

1) Ērika Bērzkalna personīgs iesniegums (reģ.Nr. DD-3-26.2./13/375-B no 
23.07.2013.) 

2) Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 
pirmās daļas 1.punkts un ceturtā daļa 

 

IZVĒRTĒJUMS 

Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 23.jūlijā  saņemts Dundagas novada pašvaldības 
domes deputāta Ērika Bērzkalna iesniegums, kurā tiek lūgts viņu atbrīvot no deputāta 
pienākumu pildīšanas, sakarā ar to, ka nav saņēmis no A/S „Latvijas valsts meži” atļauju 
savienot Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Zilo kalnu meža iecirkņa vadītāja amatu ar 
deputāta pienākumu pildīšanu. 
 
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta ceturtā 
daļa nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa 
iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis 
deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Savukārt, 
minētā likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas 
brīdī, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

 

Izbeigt Dundagas novada pašvaldības domes deputāta Ērika Bērzkalna pilnvaras ar 
25.07.2013. 

 

 

 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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Dundagas novada Dundagas pagastā 
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25.07.2013. 

3.§ 
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 27.jūnijā saņemts domes priekšsēdētāja 

Gunāra Laicāna (turpmāk - iesniedzēja) iesniegums Nr.DD-3-26.2./13/320-L, kurā lūgts atļaut 

savienot Dundagas novada domes priekšsēdētāja amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona 

padomes locekļa amatu. Iesniedzējs 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. 

Esošajā situācijā konstatējams, ka minēto amatu savienošana neradīs interešu 

konfliktu. 

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. 

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 Kurzemes plānošanas reģiona padomes sēdes 

tiek plānotas savlaicīgi, līdz ar ko iespējams sakārtot darba grafiku atbilstoši vajadzībai. 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Atļaut Gunāram Laicānam (personas kods: 061049-12512) savienot Dundagas novada domes 

priekšsēdētāja amatu un Kurzemes plānošanas reģiona padomes locekļa 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, Gunāram 

Laicānam 

Lēmums nododams izpildei : Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 

 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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4.§ 
Par grozījumiem pašvaldības nolikumā 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants 

 

Mērķis 

Grozīt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu to atbilstību likumam „Par pašvaldībām” 

 

Izvērtējums 

Likums „Par pašvaldībām” ticis grozīts un tāpēc nepieciešams grozīt saistošos 

noteikumus, lai nodrošinātu to atbilstību likumam „Par pašvaldībām”. 

Saistošo noteikumu 13.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, jo tas tiek papildināts, 

nosakot, ka pašvaldībā ir arī Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar riska 

ģimenēm. Punkts izteikts jaunā redakcijā, lai tajā nebūtu norādes par to, ka vairāki punkta 

apakšpunkti ir svītroti saistībā ar iepriekšējiem grozījumiem saistošajos noteikumos. 

Saistošo noteikumu 18.10.apakšpunkts tiek svītrots, jo saskaņā ar grozījumiem 

likumā „Par pašvaldībām” izslēgts 67.pants, kas noteica, ka pašvaldībās, kurās iedzīvotāju 

skaits ir mazāks par pieciem tūkstošiem, domes priekšsēdētājs var veikt arī izpilddirektora 

pienākumus. 

Saistošo noteikumu 86.punkts tiek svītrots, jo saskaņā ar grozījumiem likuma „Par 

pašvaldībām” noteikts, ka balsošana domes sēdē ir tikai atklāta, savukārt, citus punktā 

minētos nosacījumus jau nosaka likuma „Par pašvaldībām”. 

Saistošo noteikumu 87.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, jo minētajā punktā īpaši 

norādīta situācija, ja balsošana ir atklāta. Tā kā balsošana domes sēdē var būt tikai atklāta, tad 

nav nepieciešama īpaša norādīt situāciju, ja balsošana ir atklāta. 

Saistošo noteikumu 89.punkts tiek svītrots, jo tajā noteikts regulējums aizklātas 

balsošanas procedūrai. Tā kā balsošana domes sēdē var būt tikai atklāta, tad nav nepieciešams 

noteikt regulējumu aizklātas balsošanas procedūrai. 

 

 

 

 



Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”” 

projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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5.§ 
Par Dundagas novada Administratīvās komisijas izveidošanu 

Pamats: 
Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr. 47 „Dundagas 
novada pašvaldības nolikums” 
 
Izvērtējums: 
Darbam Dundagas novada Administratīvajā komisijā ir saņemti 7 pieteikumi : Aigars Kehers, 
Ruta Bērziņa, Sabīne Jaunbirze, Inese Bernāne, Aiga Ūdre, Oskars Sproģis, Linda Reimartuse 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Apstiprināt Dundagas novada Administratīvo komisiju šādā sastāvā: Aigars Kehers, Ruta 

Bērziņa, Sabīne Jaunbirze, Inese Bernāne, Aiga Ūdre, Oskars Sproģis, Linda Reimartuse. 
 
2) Par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Aigaru Keheru. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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6.§ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā 

Pamats 

1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa. 

2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 

7.daļa. 

3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 11) zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas 

03.07.2013.. vēstule Nr. 4752 (saņemta Dundagas novada Domē 08.07.2013., iereģistrēta ar 

Nr. DD-3-31.2/13/509). 

 
Mērķis 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus. 

 

Izvērtējums 

Andas Bernātes īpašumā Dundagas novada Kolkas pagastā no 27.02.2004. atrodas 

nekustamais īpašums „Dižkāpas” ar kadastra Nr. 8862 004 0133. Īpašuma piederība reģistrēta 

Talsu zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000121993. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 

1. un 2.daļu Anda Bernāte ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minētajiem 

īpašumiem. 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts nosaka, 

ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt 

nodokļus un nodevas. 

Anda Bernāte nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma 

nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 12.07.2013. minētajai personai ir 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Dižkāpas” Ls 23,02, tajā skaitā nokavējuma 

nauda Ls 5,50. 

Dundagas novada pašvaldība 08.07.2013. ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Daces 

Cgojevas vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/13/509), kurā lūdz paziņot par nodokļa parāda 

esamību nekustamam īpašumam „Dižkāpas”, jo uz minēto Andas Bernātes īpašumu tiek 

vērsta piedziņa. Vēstulē arī norādīts uz Dundagas novada pašvaldības tiesībām iesniegt 

lēmumu par nodokļu parāda piedziņu. 



Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1. un 7. daļu, nokavētos 

nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1. Piedzīt no Andas Bernātes, personas kods 010669-12518, par īpašumu „Dižkāpas” nekustamā 

īpašuma nodokļa pamatparādu uz 31.07.2013. Ls 17,52 (septiņpadsmit lati un 52 santīmi) un 

nokavējuma naudu Ls 5,67 (pieci lati un 67 santīmi), kopā Ls 23,19 (divdesmit trīs lati un 

19 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam. 

 

Lēmums nosūtāms: 

1) Anda Bernāte – Ielejas iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201 

2) Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Rīgas iela 5-1, Talsi, LV-3201 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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7.§ 
Par finansējumu atkritumu apsaimniekošanai pašvaldības kapos 

Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada budžetu, likums “ Par 

pašvaldībām” 15.panta 2.punkts, “Atkritumu apsaimniekošanas likums”, likums “Par dabas 

resursu nodokli” 29.pants 5.nodaļa.,VVD pārbaudes akti. 

 

Mērķis 

Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana pašvaldības kapos. 

 

Izvērtējums 

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes vecākā inspektore saskaņā ar 

“Vides aizsardzības  likumu” pārbaudīja atkritumu apsaimniekošanas izpildi Dundagas 

pagasta kapos un konstatēja, ka: 

1) netiek nodrošinātas “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasības apmeklētājiem 

izmest atkritumus paredzētā vietā-8.pants 1.daļas 1.punkts;  

2) atkritumi piesārņo vidi-nelabvēlīgi ietekmējot kopējo ainavu un radot 

apdraudējumu ūdeņiem, augsnei, dzīvniekiem, kas ir pretrunā ar” Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” 4.panta 2.daļas 4.punkta prasībām. 

3) jāveic piesārņotās teritorijas sakopšana un jāizvieto informatīvās zīmes ar norādi, ka 

atkritumi jānovieto paredzētā vietā-konteinerā;  

4) jānodrošina” Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 8.panta 1.daļas 1.punkta 

nosacījumu izpilde-jāizvieto konteineri bioloģiski noārdāmo un cita veida atkritumu 

savākšanai 16 pašvaldības kapos. Termiņš šo pasākumu veikšanai  ir 2014. gada 

3.janvāris, sniedzot rakstisku ziņojumu par  rīkojumu izpildi. Par katriem kapiem ir 

sastādīts pārbaudes akts un ierosināta administratīvā lietvedība par “Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” 4.panta 2.daļas nosacījumu pārkāpumiem. Apsekošanā 

piedalījās Saimnieciskā dienesta vadītājs.  

Pašvaldībai ir uzkrājušies dabas resursu nodokļu līdzekļi 25.000 Ls, kurus ir iespējams 

izmantot augstākminēto nosacījumu izpildei- ”Dabas resursu nodokļa likums” 5.nodaļa 

29. pants. Nosacījumu realizēšanai nepieciešams iegādāties 50 informējošas zīmes par 

Ls 250,00; ,7 gb. 7 m³ konteinerus(Āžu, Kaļķu, Anstrupes 2gb, Nevejas, Valpenes, Vīdales 

kapos)  par Ls 5600,00;, (Alakstes, Kužnieku, Ostes, Ošu, Jaundundagas, Kluču, Lateves, 

Pāces, Sabdagu, Dūmeles kapos) iznomājami 1,1m³ konteineri; ,transporta pakalpojumi par 

piesārņotās teritorijas atkritumu savākšanu, aizvešanu-izmaksas pēc faktisko darbu 



apjomiem;, deponēšana izgāztuvē-no Ls 8,00 līdz Ls 26,00 par tonnu atkarībā no 

piesārņotības ;, turpmākie izdevumi par regulāru atkritumu apsaimniekošanu. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1) Atļaut no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem segt izdevumus konteineru, informatīvo 

zīmju iegādei Dundagas pagasta kapos - Ls 5850.00 apmērā  

2) Izdevumus pakalpojumu apmaksai pēc faktiskā darba apjoma veikšanas un regulārai 

atkritumu apsaimniekošanai, segt no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem. 

3) Līdz Finanšu komitejas sēdei augustā sagatavot nepieciešamā finansējuma aprēķinus 

analogu darbību veikšanai Kolkas pagasta kapos. 

 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro, Kolkas pagasta 

pārvaldes vadītājs A.Pinkens 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 163. 

25.07.2013. 

8.§ 
Par finansējumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai pašvaldības 

īpašumos (zāles pļaušana) 
Pamats 

 Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada budžetu, ”Dabas resursu nodokļu” 

likums, likums “Par pašvaldībām” 15.pants 2.punkts. 

 

Mērķis 

Bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana pašvaldības īpašumos. 

 

Izvērtējums 

Pašvaldībai Dundagas pagastā ir vairāk kā 30ha zemju īpašumu Dundagas apdzīvotās vietas 

tuvumā, ūdenstilpju tuvumā, kultūrvēsturisku objektu tuvumā, kuros ir nepieciešams uzturēt 

bioloģisko daudzveidību-pļaujot zāli, nepieļaujot teritoriju aizaugšanu ar nezālēm, 

piesārņošanu, augsnes stāvokļa pasliktināšanos. Šīs platības ir nelielas, tāpēc to pļaušana ir 

apgrūtināta, kā arī  tās nepiesaista uzņēmēju interesi. Pļaušana tiek veikta ar traktoru un 

rotējošo pļaujmašīnu. 2013.gada pašvaldības budžetā ir 500.00 Ls pļaušanai ar rotējošo 

pļaujmašīnu, bet augstākminēto platību appļaušanai būtu nepieciešami līdz Ls 2000.00,kuras 

būtu iespējams segt no dabas resursu nodokļu līdzekļiem-”Dabas resursu nodokļa” likums 

29.pants 5.nodaļa. 

Secina, ka ir jāizvērtē pašvaldības funkciju veikšanai nevajadzīgo īpašumu apsaimniekošana. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Atļaut veikt bioloģisko daudzveidības saglabāšanu pašvaldības īpašumos, izmaksas sedzot no 

dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, proporcionāli veiktajiem darbu apjomiem.  

 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro 

 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 164. 

25.07.2013. 

9.§ 
Par šefpavāra amata vietas izveidošanu Dundagas novada 

pašvaldības Kolkas pamatskolā 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 

 

Mērķis 

Uzlabot Dundagas novada pašvaldības Kolkas pamatskolas darbu. 

 

Izvērtējums 

Nepieciešams optimizēt saimniecisko darbību Kolkas pamatskolā un izveidot šefpavāra štata 

vietu ēdināšanas blokā. Amats provizoriski atbilst Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra 

noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" 13.amatu saimes IV 

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 atbilst 

5.mēnešalgu grupai. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumu 

"Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība" 1.pielikumu 5.mēnešalgu grupas 

mēnešalgas diapazons ir no 312 līdz 351 latiem. 

Plānotas šādas izmaiņas štatos un darbinieku slodzēs: 

2013.gadā apstiprinātie amati un slodzes Amati un slodzes pēc izmaiņu veikšanas  

Amats Slodze Ls Amats Slodze Ls 

Pavārs skola, PII 

„Rūķītis” 
1 

242,00 
Šefpavārs  1 

312,00 

Pavārs internāts „Rūķu 

nams” 
0,25 

60,50 Pavārs (t.sk. virtuves 

strādnieks) 
1 

273,00 

Virtuves strādnieks 0,7 140,00    

Kopā 1,95 442,50 Kopā 2,0 585,00 

 



Ieguvumi pēc darba organizācijas izmaiņām - šefpavārs veiks ar ēdināšanas bloku 

saistītos pienākumus – ēdienkaršu sastādīšanu, pārtikas produktu sagādi, noliktavas uzskaiti 

un būs materiāli atbildīgs par noliktavu un ēdināšanas bloka inventāru.  

Nepieciešami papildus līdzekļi Ls 176,83 mēnesī, tajā skaitā VSAO Ie. 2013. Gadā 

papildus nepieciešami Ls 884,14 ( no 01.08.-31.12.2013.) 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1. Pārveidot pavāra amata vietu Kolkas pamatskolā par amatu "Šefpavārs" (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 3434), nosakot 13.amatu saimes IV līmeni.  

2.  Piešķirt papildus līdzekļus Kolkas skolas budžetam Ls 885,00 apmērā. Ņemt vērā 

pie nākošiem budžeta grozījumiem, finansējot no budžetā papildus ienākušiem 

līdzekļiem.  

Lēmums nosūtāms 

 Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Dundagas novada 

pašvaldības Kolkas pamatskolai 

Lēmums nododams izpildei 

 Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Dundagas novada 

pašvaldības Kolkas pamatskolai 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 165. 

25.07.2013. 

10.§ 
Par 2013. gada budžeta grozījumiem 

Pamats: 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 
Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2013. gada budžeta 

grozījumiem. 

 
Izvērtējums: 

Ir sagatavoti budžeta grozījumi par pirmajā pusgadā pieņemtajiem lēmumiem un pašvaldības 

budžetā ienākušajiem neplānotajiem līdzekļiem. Pamatbudžeta ieņēmumu daļa palielinās par 

Ls 8 896. Tajā skaitā Ls 2 834 nekustamā īpašuma nodoklis, Ls 500 pašvaldības īpašuma 

iznomāšanas, Ls 753 dziesmu svētku nodrošināšanas pasākumiem, Ls 2694 mācību 

literatūrai, Ls 395 muzeja krājumu glabāšanas apstākļu uzlabošanai, Ls 1720 no projekta 

Skolas piens. Pamatbudžeta izdevumu daļa samazinās par Ls 32 369 no iepirkumu rezultātā 

ietaupītiem līdzekļiem un papildus ieņēmumiem.  

Dundagas novada 25.07.2013. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada 

pašvaldības budžeta 2013. gadam grozījumiem tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru 

kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta 

ieņēmumu Ls 2 330 971 un izdevumu Ls 2 707 793 plānu 2013. gadam, speciālā budžeta 

ieņēmumu Ls 70 904 apmērā un izdevumu Ls 81 600 apmērā plānu 2013. gadam. 

Pamatbudžeta izdevumu daļā veikti sekojoši grozījumi: 

1. Budžeta izdevumu samazinājums: 

Struktūrvienība Summa, Ls Pamatojums 

Kolkas 

saimnieciskais 

dienests 

 

16 053,00 Ietaupījums iepirkuma rezultātā ielu 

apgaismojuma rekonstrukcijai Ls 15000; malkai 

Ls 1053 

 

Ielu 

apsaimniekošana 

 

13 178,00 Ietaupījums iepirkuma rezultātā ielu 

apgaismojuma rekonstrukcijai Lauku, Kr. Barona, 

Pāces, Maija ielās 

 

NĪAN 32 000,00 Dundagas ciema virsūdeņu novadīšanas sistēmas 

rekonstrukcija un tīrīšana, MK not. Nr. 207 no 

16.04.2013. Ls 32000 



LAT LIT projekts 

 

7 244,00 Ietaupījums no iepirkuma par lifta iebūves 

būvdarbiem 

 

Kopā 68 475,00  

2. Budžeta izdevumu palielinājums: 

Struktūrvienība Summa, Ls  Pamatojums 

NĪAN 1 356,00 Rotaļu laukuma labiekārtošana Ls 1356, līgums 

ar SIA „Laumas” – noslēguma maksājums 

 

Kubalu skola- 

muzejs 

 

985,00 Ls 395 muzeja krājumu glabāšanas apstākļu 

uzlabošanai no ieņēmumiem; papildus 

finansējums Ls 590 muzeja pastaigu taku izbūvei 

LAD projekta ietvaros 

 

Pils 2 285,00 Finansējums vārtu velves restaurācijas sadarbības 

projektam ar dāņu amatniecības skolu DND 

lēmums Nr. 125./126./127. no 23.05.2013. 

 

PII „Kurzemīte” 2 515,00 Finansējums žoga remontam DND lēmums Nr. 

125./126./127. no 23.05.2013. Ls 800; iestādes 

darba nodrošinājums jūlija mēnesī Lēmums Nr. 

109 no 23.05.2013. Ls 1715 

 

PII „Rūķītis” 1 600,00 Papildus finansējums 2. grupiņas sanitāro telpu 

remontam, saskaņā ar tāmēm 

 

Dundagas 

vidusskola 

20 710,00 Papildus finansējums garderobes, foajē remontam 

mazajai skolai DND lēmums Nr. 125./126./127. 

no 23.05.2013. Ls 6523; mācību līdzekļu iegādei 

Ls 1500 DND lēmums Nr. 137 no 27.06.2013.; 

Ls 2199 valsts finansējums mācību grāmatām; Ls 

370 ugunsdrošības signalizācijas sistēmas 

rekonstrukcijai mazajā skolā; Ls 10118 

mājturības klases remontam, saskaņā ar tāmēm 

Skolas piens 2 000,00 Ls 1720 no projekta ieņēmumiem, Ls 280 no 

pašvaldības budžeta 

Kolkas pamatskola 4 655,00 Mācību līdzekļu iegādei Ls 660 DND lēmums Nr. 

137 no 27.06.2013.; mācību grāmatām valsts 

finansējums Ls 495; Ls 3500 skolas jumta 

remontam 

 

Kopā 36 106,00  

Pamatojoties uz ietaupīto līdzekļu rēķina, budžetā tiek samazināts plānotais  

aizņēmums par Ls 50 330, tajā skaitā pils pagalma rekonstrukcijai un Dundagas 

vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcijai Saules ielā 8. 

Matemātiski tas izskatās sekojoši: 

68 475,00 Līdzekļi, par kuriem veikts budžeta izdevumu samazinājums 

-36 106,00 Līdzekļi, par kuriem veikts budžeta izdevumu palielinājums  

-50 330,00 Aizņēmuma pamatsummas samazināšana 

8 896,00 Papildus ieņēmumi 

12 259,00 Beigu atlikums  

3 194,00 Beigu atlikums pēc grozījumiem 



 

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta līdzekļu 

atlikumu Ls 295 793 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu Ls 47 104 apmērā, kā arī datus par 

budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas 

klasifikācijai.  

2013. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir  Ls 3 194 un speciālā budžeta līdzekļu atlikums 

ir Ls 36 408. 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošos noteikumus Nr. 10. 

„Par Dundagas novada pašvaldības budžeta 2013. gadam grozījumi. 

 

 

 

 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 166. 

25.07.2013. 
11.§ 

Par saistošo noteikumu atcelšanu un jaunu izdošanu 
Pamats 

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punkts 

 

Mērķis 

Noteikt kārtību, kādā kopjami nekustamie īpašumi 

 

Izvērtējums 

 Dundagas novada dome 2013.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.87 "Saistošo 

noteikumu "Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu" pieņemšanu", ar kuru tika 

pieņemts iesniegtais saistošo noteikumu Nr.7 "Par nekustamo īpašumu kopšanu un 

uzturēšanu" projekts. 

 Dundagas novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 2013.gada 25.maija atzinums par saistošajiem noteikumiem. Ministrija ierosina 

precizēt saistošo noteikumu 6.2., 6.3. un 6.4.punktu, kā arī izslēgt vairākus punktus tos 

attiecīgi iekļaujot Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.11 "Par sabiedrisko kārtību" vai 2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 "Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā". 

 Iepazīstoties ar ministrijas ierosinājumiem, notika saziņa ar ministrijas pārstāvi. 

Saziņas rezultātā notika vienošanās, ka saistošo noteikumu 6.2., 6.3. un 6.4.punkti 

saglabājami esošajā redakcijā. 

 Attiecībā par pārējiem ministrijas ierosinājumiem - tie ņemti vērā, izslēdzot tos no 

jaunā saistošo noteikumu projekta. Nepieciešamības gadījumā turpmāk vērtējama sešu 

izslēgto punktu/apakšpunktu nepieciešamība iekļaut citos saistošajos noteikumos. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

1. Pieņemt Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošos noteikumus 

Nr.11.  "Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu". 

2. Atcelt Dundagas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.87 "Saistošo 

noteikumu "Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu" pieņemšana". 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 167. 

25.07.2013. 
12.§ 

Par nekustamā īpašuma „Dūmeles Bitnieki” pārņemšanu 
Pamats 

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

K/2216. 

2. Dundagas novada domes 27.06.2013. sēdes lēmums Nr.136 2.§ „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Dūmeles Bitnieki” un nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu”. 

3. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts. 

 

Mērķis 

Lemt par nekustamā īpašuma „Dūmeles Bitnieki” pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

funkcijas veikšanai. 

 

Izvērtējums 

Nekustamais īpašums „Dūmeles Bitnieki” ar kadastra Nr. 8850 002 0060 (turpmāk – 

nekustamais īpašums „Dūmeles Bitnieki”) sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 002 0060 un tā kopējā platība ir 1,2 ha. Pēc zemes lietošanas veida 1,0 ha 

no nekustamā īpašuma „Dūmeles Bitnieki” aizņem zeme zem purviem un 0,2 ha meži. 

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 ar kadastra numuru 8850 002 0060. 

Pēc informācijas precizēšanas Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa secināja, 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. 

Ar Dundagas novada domes 27.06.2013. sēdes lēmums Nr.136 2.§ „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Dūmeles Bitnieki” un nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu” Aivaram Bergam ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz nekustamo 

īpašumu „Dūmeles Bitnieki”. 



Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka tikai dome var lemt 

par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 

nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums „Dūmeles Bitnieki” sastāv no zemes zem purviem un 

meža, šāds īpašums nav vajadzīgs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

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

pašvaldības īpašumā. 

 

Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu iela 27/29, 

Liepāja, LV-3401 

 

Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas un PI nodaļa 

 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 
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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 168. 

25.07.2013. 
13.§ 

Par nekustamā īpašuma „Purvupuķes” sadalīšanu 
Pamats 

Matildes Savickas, 2013. gada 4. jūnija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

02.07.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/261-Š). 

Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 

MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

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

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Purvupuķes” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus. 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Purvupuķes” ar kadastra Nr.8862 007 0149 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Purvupuķes”) kopplatība ir 4,2416 ha, tas atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā, 

Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 0,3276 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0149, 

kuru 0,1704 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,0029 ha zeme 

zem ūdeņiem un 0,1543 ha zeme zem ēkām un pagalmiem;  

2) 0,0994 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0150, 

kuru 0,0971 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,0023 ha zeme 

zem ūdeņiem;  

3) 0,6146 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0151, 

kuru 0,4155 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,1991 ha meži; 

4) 3,2000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0304, 

kuru 2,8000 ha platībā aizņem meži, 0,3000 ha zeme zem purviem un 0,1000 ha zeme 

zem ūdeņiem. 

Matilde Savicka vēlas no nekustamā īpašuma „Purvupuķes” kā patstāvīgus nekustamos 

īpašumus atdalīt:  

1) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0150 un piešķirt tam nosaukumu 

„Puķes”; 

2) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0151 un piešķirt tam nosaukumu 

„Ciemapuķes”; 

3) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 007 0304 un piešķirt tam nosaukumu 

„Mežapuķes”. 



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 „Purvupuķes” (kadastra Nr. 8862 007 0149) sadalīšanai, 

atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0150, 8862 007 0151 un 8862 

007 0304. 

2.   Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0149 atstāt nosaukumu „Purvupuķes”. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0150 piešķirt nosaukumu „Puķes”. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0151 piešķirt nosaukumu „Ciemapuķes”. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0304 piešķirt nosaukumu „Mežapuķes”. 

6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0149 0,3276 ha platībā mainīt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601). 

7. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0150 0,0994 ha platībā un  

8862 007 0151 0,6146 platībā atstāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

8. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0304 3,2000 ha platībā mainīt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

 

Lēmums nosūtāms: Matildei Savickai, „Ziemeļi”, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, 

LV-3275. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 169. 

25.07.2013. 
14. § 

Par līdzfinansējumu b-bas „Dundangas Sendienas” projektam 
Pamats 

1) Biedrības „Dundangas Sendienas” Valdes priekšsēdētājas Gundegas Lapiņas 

02.07.2013. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 02.07.2013. ar Nr. 

DD-3-26.2/13/330-D). 

2) Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 

„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 1., 5., 8. un 9. 

punkts.  

3) Dundagas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 23 

„Grozījumi Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”” 3. punkts. 

Mērķis 

Sniegt līdzfinansējumu biedrības „Dundangas Sendienas” projekta „Dundagas senioru 

interešu izglītībai un mākslinieciskai pašizpausmei” realizēšanai. 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldībā 2013.gada 2.jūlijā saņemts biedrības „Dundangas Sendienas” 

Valdes priekšsēdētājas Gundegas Lapiņas iesniegums. Biedrība lūdz sniegt līdzfinansējumu 

dalībai nodibinājuma „BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS” atbalstam ar projektu 

„Dundagas senioru interešu izglītībai un mākslinieciskai pašizpausmei”, realizēšanai Ls 

380,72 . 

Saskaņā ar projekta tāmi projekta pieteicēja ieguldījums sastāda Ls 200,00. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu  

Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” (turpmāk saistošie 

noteikumi Nr.25) punktiem: 

1. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt līdzfinansējumu pašvaldības administratīvajā 

teritorijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām un to 

iestādēm, lai veicinātu to aktivitāti sabiedriski nozīmīgu valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

pasākumu ieviešanas projektu realizēšanai Dundagas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā. 

5. Pašvaldība lemj par līdzfinansējuma sniegšanu, ņemot vērā budžetā plānoto izdevumu 

apjomu līdzfinansējuma sniegšanai noteiktā laika periodā. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 

23 „Grozījumi Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”” 3. punktu par pirmo 

projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairāk kā Ls 6000,00) apmērā no 



projekta realizēšanai nepieciešamā līdzfinansējuma, bet par katru nākamo projektu 

līdzfinansējums tiek sniegts 80 procentu (bet ne vairāk kā Ls 4800,00) apmērā no projekta 

realizēšanai nepieciešamā līdzfinansējuma. 

Biedrība „Dundangas Sendienas” ir saņēmusi Dundagas novada pašvaldības 

līdzfinansējumu ELFLA pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā” ar projektu „Dundagas senioru 

dzīvespriekam un aktīvai darbībai”, tāpēc līdzfinansējumu var sniegt 80 procentu apmērā no 

projekta realizēšanai nepieciešamā līdzfinansējuma. 

Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu” punktiem:  

8. Līdzfinansējums tiek sniegts tādu projektu realizēšanai, kuri atbilst visiem minētajiem 

kritērijiem (ir sabiedriski nozīmīgs, notiek Dundagas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam, atbilst pašvaldības attīstības programmai, 

attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu vai 

pamatlīdzekļu iegādei sabiedriskās darbības nodrošināšanai). 

9. Līdzfinansējuma pretendents pašvaldībā iesniedz saistošo noteikumu pielikumā noteikto 

iesniegumu ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu pasākuma ieviešanas projekta realizēšanai un 

projektu vai projekta aprakstu, kas ietver šādu informāciju (projekta nosaukums, projekta 

pieteikuma iesniegšanas termiņš, atbalsta pasākums, kura ieviešanai projekta pieteikums tiks 

iesniegts, projekta mērķis, projekta nepieciešamības pamatojums, projekta aktivitātes, 

projekta īstenošanas vieta, personas, kuras izmantos projekta rezultātu, projekta rezultāti un to 

ilgtspējas raksturojums, projekta realizēšanas personāla pienākumu apraksts, projekta 

kopsumma, projekta tāme, projekta laika grafiks, projekta atbalsta intensitāte – finansējuma 

apmērs no valsts un Eiropas Savienības, nepieciešamais līdzfinansējums no pašvaldības. 

Projekts atbilst visiem saistošo noteikumu Nr.25. 8. punkta kritērijiem un ir iesniegta visa 

9. punktā prasītā informācija. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Atbalstīt biedrības „Dundangas Sendienas” (reģ.Nr. 40008194132) piedalīšanos 

nodibinājuma „BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS” atbalstam ar projektu 

„Dundagas senioru interešu izglītībai un mākslinieciskai pašizpausmei” par kopējo summu 

3807,20 lati (ieskaitot PVN). Projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 304.57 latu 

apmērā garantēt no pašvaldības budžeta 2013.gadā. 

Lēmums nosūtāms: biedrībai „Dundangas Sendienas” 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Finanšu speciālistei 

 

 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 170. 

25.07.2013. 
15.§ 

Par meža ieaudzēšanu 
Pamats 

1. Kārļa Zumberga, 2013. gada 9. jūlija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

09.07.2013. ar Nr. DD-3-26.2/13/338-Z). 

2.   MK noteikumu Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža 

noteikumi” 3.1. punkts. 

3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 

4. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 

 
Mērķis 

Atļaut meža ieaudzēšanu saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas 

plānojumu. 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Burtnieki” ar kadastra Nr.8850 021 0019 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Burtnieki”) kopplatība ir 20,6 ha, tas atrodas Klārmuižas teritoriālajā ciemā, 

Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 021 0019. 

No nekustamā īpašuma „Burtnieki” kopplatības 0,2 ha aizņem zeme zem ēkām un 

pagalmiem, 2,8 ha tīrumi un atmatas, 0,7 ha pļavas, 0,4 ha ganības, 15,5 ha meži, 0,6 ha 

krūmāji un 0,4 ha pārējās zemes.  

Nekustamā īpašuma „Burtnieki” īpašniece ir Elza Zumberga, kas pilnvarojusi Kārli 

Zumbergu (turpmāk – pilnvarotā persona) veikt nekustamā īpašuma „Burtnieki” pārvaldīšanu 

un apsaimniekošanu. 

Pilnvarotā persona vēlas apmežot lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,1 ha platībā. 

MK noteikumu Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža 

noteikumi” 3.1. punkts nosaka, ka sējot vai stādot mežu var ieaudzēt, ja meža ieaudzēšana nav 

pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām. Ja minētajos 

dokumentos meža ieaudzēšana nav tieši norādīta, plānotās meža ieaudzēšanas atbilstību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām precizē vietējā pašvaldībā. 

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 „Burtnieki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0019 atrodas plānotās 

izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) un „Mežu teritorijas” (MT). 

Apmežošanai plānotā teritorija saskaņā ar grafisko daļu „Dundagas pagasta plānotā 

izmantošana” atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Mežu teritorijas” (MT). 

Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.punkta 1.apakšpunkts nosaka, ka nolūki, kādos atļauts 

izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt ēku vai būvi uz zemes, kas noteikta kā „Meža teritorijas” 

izriet no teritoriju specifikas un, galvenokārt, saistīti ar rekreāciju. Ņemot vērā iepriekš minēto 

secināms, ka plānotā zemes vienības apmežošana nav pretrunā ar saistošo noteikumu 

prasībām. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Atļaut meža ieaudzēšanu nekustamā īpašuma „Burtnieki” (kadastra Nr. 8850 021 0019) 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0019 lauksaimniecībā izmantojamajā zemē 

saskaņā ar 1. pielikumu. 

 

 

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

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

 

Lēmums nosūtāms: Atdodams personīgi Kārlim Zumbergam pašvaldībā. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 171. 

25.07.2013. 
16.§ 

Par nekustamā īpašuma „P124” sadalīšanu 
Pamats 

1)   VAS „Latvijas valsts ceļi” 2013. gada 18. jūlija iesniegums Nr. 4.9/2531 (reģistrēts 

Dundagas novada pašvaldībā 22.07.2013. ar Nr. DD-3-31.1/13/539). 

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 „P124” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „P124” ar kadastra Nr. 8862 002 0209 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „P124”) kopplatība ir 70,7579 ha, tas atrodas Kolkas pagastā, Dundagas novadā un 

sastāv no astoņām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8862 001 0110 (platība 13,2 

ha), 8862 002 0209 (platība 14,2 ha), 8862 003 0090 (platība 4,2 ha), 8862 004 0130 (platība 

5,9 ha), 8862 005 0099 (platība 5,8 ha), 8862 006 0069 (platība 12,8 ha), 8862 007 0312 

(platība 14,56 ha) un 8862 007 0343 (platība 0,0979 ha). Uz zemes vienībām izbūvēti valsts 

reģionālā autoceļa P124 „Ventspils-Kolka” posmi. 

Nekustamo īpašumu īpašnieks ir Latvijas valsts LR Satiksmes ministrijas personā, bet 

valdītājs, pamatojoties uz 2010. gada 15. oktobra Deleģēšanas līgumu Nr. SM 2010/62 ir 

VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” lūdz: 

1) izdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0343 no nekustamā 

īpašuma „P124”, veidojot jaunu patstāvīgu nekustamo īpašumu ar nosaukumu 

„Autoceļš P124”; 

2) mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0343 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) uz zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

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 iepriekš minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no 

tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana 

nav paredzēta. 

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1. panta 14. punkts nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15. panta 1. daļa nosaka, ka 

nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, 

laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai 

apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un 

lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  16.1. punktu lietošanas 

mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

1) Piekrist nekustamā īpašuma „P124” (kadastra Nr. 8862 002 0209) sadalīšanai, atdalot no 

tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0343. 

2) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8862 001 0110, 8862 002 0209,  

8862 003 0090, 8862 004 0130, 8862 005 0099, 8862 006 0069 un 8862 007 0312 atstāt 

nosaukumu „P124”. 

3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0343 piešķirt nosaukumu „Autoceļš 

P124”. 

4) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8862 001 0110 (platība 13,2 ha), 8862 002 0209 

(platība 14,2 ha), 8862 003 0090 (platība 4,2 ha), 8862 004 0130 (platība 5,9 ha),  

8862 005 0099 (platība 5,8 ha), 8862 006 0069 (platība 12,8 ha) un 8862 007 0312 

(platība 14,56 ha) atstāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 

1101). 

5) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0343 0,0979 ha platībā mainīt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

 

 

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) Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, 

LV-3300. 

2) VAS „Latvijas valsts ceļi”: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr. 172. 

25.07.2013. 
17.§ 

Par nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšanu 
Pamats 

1. Arņa Gavara pilnvarotās personas Vitālija Galaiska 2013. gada 11. jūlija iesniegums 

(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 17.07.2013. ar Nr. DD-3-26.1/13/363-G). 

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 „Pētermači” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Pētermači” ar kadastra Nr.8850 004 0024 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Pētermači”) kopplatība ir 84,4 ha, tas atrodas Cirstes teritoriālajā ciemā, Dundagas 

pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 

5) 19,7 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0024;  

6) 58,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0031;  

7) 6,6 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0032. 

Saskaņā ar ierakstu Talsu zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.912 nekustamā īpašuma „Pētermači” 2/3 domājamo daļu īpašnieks ir Jānis 

Kārlis Javalds un 1/3 domājamās daļas īpašnieks ir Arnis Gavars. 

Nekustamā īpašuma „Pētermači” īpašnieks Arnis Gavars ir pilnvarojis (iereģistrēts aktu 

un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 2125) Vitāliju Galaiski (turpmāk – pilnvarotā persona) 

pārstāvēt intereses un kārtot jautājumus par nekustamā īpašuma „Pētermači” reālu sadali. 

Pilnvarotā persona lūdz no nekustamā īpašuma „Pētermači” kā patstāvīgu nekustamo 

īpašumus atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0032 6,6 ha platībā un 

piešķirt tam nosaukumu „Pļavmači”. 

Likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības 

projekta izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības 

darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas 

ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai 

zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām). 



Saskaņā ar Talsu rajona tiesas 07.06.2013. lietas Nr. C36076512 aizmugurisko spriedumu 

tiesa nosprieda: 

1) Izbeigt Arņa Gavara un Jāņa Kārļa Javalda kopīpašumu uz nekustamo īpašumu 

„Pētermači” Dundagas pagastā Dundagas novadā un sadalīt kopīpašumu reālās daļās. 

2) Noteikt Arņa Gavara īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar kadastra numuru  

8850 004 0032 6,6 ha platībā un zemes gabalu 23,24 hektārus no zemes vienības ar 

kadastra numuru 8850 004 0031, atbilstoši SIA „Latvijasmernieks.lv” shēmai „B” 

daļai lietas 15.lapā, atdalot to no nekustamā īpašuma „Pētermači” Dundagas pagastā, 

Dundagas novadā, reģistrētu Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.912, 

ar kadastra numuru 8850 004 0024. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no 

tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana 

nav paredzēta. 

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14. punkts nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.panta 1. daļa nosaka, ka 

nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, 

laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai 

apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un 

lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  16.1. punktu lietošanas 

mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

1) Piekrist nekustamā īpašuma „Pētermači” (kadastra Nr. 8850 004 0024) sadalīšanai, atdalot 

no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0032. 

2) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0024 un 8850 004 0031 atstāt 

nosaukumu „Pētermači”. 

3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0032 piešķirt nosaukumu „Pļavmači”. 

4) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0024 19,7 ha platībā atstāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

5) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0031 58,1 ha platībā mainīt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 

6) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0032 6,6 ha platībā atstāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Atlikt jautājuma „Par nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšanu izskatīšanu” izskatīšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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25.07.2013. 
Par pastāvīgo komiteju norises laikiem 

 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 

 

Ar 2013.gada septembri noteikt šādus pastāvīgo komiteju sēžu norises laikus: 
1) Attīstības un plānošanas komiteja – katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 

13.00 
2) Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja- katra mēneša otrajā 

ceturtdienā plkst. 10.00 
3) Finanšu komiteja- katra mēneša trešajā ceturtdienā plkst. 13.00 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 


