LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.7.
2014.gada 24. aprīlī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 8 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida
Šnikvalde, Guntis Pirvits, Linda Pavlovska, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts
Nepiedalās- Una Sila – personīgu iemeslu dēļ
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Papildus izslidinātajai sēdes darba kārtībai, tiek ierosināts papildus iekļaut darba
kārtībā šādus izskatāmos jautājumus:
1. Par nekustamā īpašuma „Stumbri” sadalīšanu
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silmaļi”
3. Par I.Ralles atbrīvošanu no novada pašvaldības izpilddirektores amata
4. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus
1. Par nekustamā īpašuma „Stumbri” sadalīšanu
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silmaļi”
3. Par I.Ralles atbrīvošanu no novada pašvaldības izpilddirektores amata
4. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju
Tiek ierosināts izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā – 33. un 34. punktu skatīt kā 23. un 24.
punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus izsludinātajā sēdes darba kārtībā, iestarpinot divus jautājumus:
23. Par nekustamā īpašuma „Stumbri” sadalīšanu
2.4 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silmaļi”
A.Zumbergs ierosina 30.punktu „Par L.Pavlovskas atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja
vietnieces amata” mainīt uz „Par domes priekšsēdētāja vietnieces Lindas Pavlovskas
iesniegumu”
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – 1 (L.Pavlovska), atturas –nav
NOLEMJ:
Mainīt 30.darba kārtības punktam nosaukumu „Par domes priekšsēdētāja vietnieces Lindas
Pavlovskas iesniegumu”.
Domes sēdes daba kārtībā:
1. Par gada pārskatiem par 2013.gadu
1.1. SIA „Ziemeļkurzeme”
1.2. SIA „Dundagas veselības centrs”
1.3. SIA „Kolkas Ūdens”
1.4. Dundagas novada pašvaldība
2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
3. Par Kolkas Putnu Festivālu 2014
4. Par maksas pakalpojumiem Dundagas Tūrisma informācijas centrā
5. Par grozījumiem nolikumā Par naudas balvas piešķiršanu izglītojamiem un pedagogiem
6. Par komisiju naudas balvas piešķiršanai Dundagas novada vispārējās izglītības,
profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem
7. Par NĪN parāda piedziņu par īpašumu "Vēveri"
8. Par NĪN parāda piedziņu par īpašumu „Maija iela 4-6”
9. Par Līvu Savienības iesniegumu
10. Par avīzi „Dundadznieks”
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Apeņi-II”
12. Par nekustamā īpašuma „Palejas” sadalīšanu
13. Par nekustamā īpašuma „Lāse” sadalīšanu
14. Par zemju nomu
15. Par medību platību nomu
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Briņķi"
17. Par nekustamā īpašuma "Slīteres nacionālais parks" sadalīšanu
18. Par nekustamā īpašuma "Pagasta zeme" sadalīšanu
19. Par nekustamo īpašumu apvienošanu
20. Par ielas nosaukuma pārdēvēšanu
21. Par apbūvei paredzēto zemes vienību nosaukumu pārdēvēšanu
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Kannenieki"
23. Par nekustamā īpašuma „Stumbri” sadalīšanu
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silmaļi”
25. Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
2. redakcijas publisko apspriešanu
26. Par dzīvojamās platības īri
27. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
28. Par Aigara Kehera atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības Administratīvās
komisijas locekļa amata
29. Par Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa un priekšsēdētāja
ievēlēšanu
30. Par kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm
31. Par atļauju savienot amatus
32. Par domes priekšsēdētāja vietnieces Lindas Pavlovskas iesniegumu
33. Par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām
34. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
35. Par I.Ralles atbrīvošanu no novada pašvaldības izpilddirektores amata
36. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar 37.punktu
37. Par grozījumiem nolikumā „Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās
izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem”

1. §
Par gada pārskatiem
G.Laicāns, G.Abaja

1.1.

SIA „Ziemeļkurzeme”

Pamats:
1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa;
2. Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants
1. daļa, 48. pants;
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības
kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.82 ” Par gada pārskatiem” /SIA „Ziemeļkurzeme”/. Lēmums
pievienots protokolam.

1.2.

SIA „Dundagas veselības centrs”

Pamats:
1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa;
2. Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1.
daļa, 48. pants;
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības
kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.83 ” Par gada pārskatiem” /SIA „Dundagas veselības centrs”/.
Lēmums pievienots protokolam.

1.3.

SIA „Kolkas Ūdens”

Pamats:
1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa;
2. Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1.
daļa, 48. pants;
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības
kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.84 ” Par gada pārskatiem” /SIA „Kolkas Ūdens”/. Lēmums
pievienots protokolam.

1.4.
Par Dundagas novada pašvaldības 2013. gada pārskatu
Pamats:
1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 2. daļa;
Mērķis:
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana.
Izvērtēums
SIA „Revidentu Serviss” vadītājs Aivars Rutkis informē par revīzijas laikā konstatēto un
ierosina apstiprināt sagatavoto Dundagas novada pašvaldības 2013.gada pārskatu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde), pret – nav, atturas –2 (G.Abaja, A.Roderts)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.85 ” Par gada pārskatiem” /Par Dundagas novada pašvaldības
2013.gada pārskatu/. Lēmums pievienots protokolam.

2.§
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi
un citām aktualitātēm
Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro ziņo par:
1. Noslēgusies cenu aptauja 1) ceļa Birzkalni-Gruži greiderēšanai 2) malkas
iepirkums – bez rezultāta
2. Par Lielo talku
3. Ir sagādāti un uzstādīti lielie atkritumu konteineri pie visiem kapiem
4. Norit darbi pie brīvdabas estrādes pabeigšanas
5. Uzsākts PII „Kurzemīte” jumta remonts
A.Zumbergs ierosina vienoties ar Latvijas Valsts mežiem, lai mežu izstrādātājiem līgumā
paredz sadzīves atkritumu savākšanu pēc darbu pabeigšanas.
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē par:
1. Par pieredzes apmaiņas braucienu uz Saldus pašvaldību
2. Par kapu kultūru
G.Abaja ierosina pie Slīteres dabas takām izlikt informatīvas zīmes par to, ka objekts nav
nodots ekspluatācijā
L.Pavlovska lūdz informēt par to, kā tiek risināts jautājums par priekšlikumu
sagatavošanu par parādu piedziņu no nemaksātājiem par sadzīves atkritumu izvešanu,
kā arī par to, kā tiek risināts iepriekšējā domes sēdē paceltais jautājums par Ātrās
neatliekamās medicīniskās palīdzības (ĀNMP) posteņa saglabāšanu Dundagā.
- Par atkritumu izvešanas parādiem jautājums vēl netiek risināts
- Par ĀNMP- sazinoties ar atbildīgajām amatpersonam, ir ierosināts fiksēt konkrētus
datumus, kad brigāde neatrodas Dundagā un informēt Labklājības ministriju
4

A.Roderts vaicā, kad tiks atbildēts Mazirbes iedzīvotājiem uz viņu uzdotajiem
jautājumiem iedzīvotāju sapulcē Mazirbē.
- Mēģinām risināt praktiski, un liela daļa jautājumu ir jau atrisināta

3.§
Par Kolkas Putnu Festivālu 2014
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs, G.Pirvits, A.Grīvāne
Pamats:
SIA „Dabas Tūres” iesniegums no 22.04.2014.
G.Abaja norāda, ka nav konsekventas pieejas šādu jautājumu izskatīšanā- nav kritēriju,
kādas iniciatīvas atbalstīt un kādas nē. Bieži vien pašu iedzīvotāju iniciatīvas tike
noraidītas.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.86 ” Par Kolkas Putnu Festivālu 2014” . Lēmums pievienots
protokolam.

4.§
Par maksas pakalpojumiem Dundagas
Tūrisma informācijas centrā
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
Likums par pašvaldībām, 21.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.87 ” Par maksas pakalpojumiem Dundagas Tūrisma informācijas
centrā” . Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības,
profesionālās ievirzes un interešu izglītības
izglītojamajiem un pedagogiem
Pamats
1.Likums „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts.
2.Izglītības likuma 17.panta 27.punkts.
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.88 ” Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada
vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un
pedagogiem” . Lēmums pievienots protokolam.
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6.§
Par komisiju naudas balvas piešķiršanai Dundagas novada vispārējās
izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un
pedagogiem
G.Laicāns, A,.Zumbergs, G.Abaja
Pamats:
Dundagas novada domes nolikuma „Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada
vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un
pedagogiem” 3.2.punkts
Mērķis:
1.Izveidot komisiju, kura izvērtētu naudas balvu piešķiršanu saskaņā ar nolikumu „Par
naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes
un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem”
Izvērtējums:
Nolikuma 3.2.punkts paredz izveidot komisiju, kuras sastāvā ir izpilddirektors, skolu
pārstāvji, izglītības speciālists un deputāti. Pamatojoties uz iepriekš minēto komisijas
sastāvā kā skolu pārstāvji iekļaujami visu izglītības iestāžu pārstāvji (iespējams
direktori). Izpilddirektors un izglītības speciālists kā komisijas locekļi minēti nolikumā.
Nepieciešams lemt arī par deputātu skaitlisko un vārdisko sastāvu šajā komisijā.
Secina, ka komisijas nolikumā ir jāveic grozījumi par komisijas sastāvu, kā arī jānosaka
cita izvērtēšanas kārtība (jāmaina lēmuma pieņēmējs).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Lēmumu nepieņemt.

7.§
Par NĪN parāda piedziņu par īpašumu "Vēveri"
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. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas
10.02.2014. vēstule Nr. 745 (saņemta Dundagas novada Domē 12.02.2014.,
iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/144).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.89 ”Par NĪN parāda piedziņu par īpašumu „Vēveri”” . Lēmums
pievienots protokolam.
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8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā Maija iela 4-6
G.Laicāns, A.Zumbergs
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. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas
12.02.2014. vēstule Nr. 881 (saņemta Dundagas novada Domē 17.02.2014., iereģistrēta
ar Nr. DD-3-31.2/14/160).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.90 ” Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda
kārtībā Maija iela 4-6” . Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par Līvu Savienības iesniegumu
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Par biedrības “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”” (reģ.Nr.50008020651)
iesniegumu
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā
daļa, 42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā
daļa, 15.panta pirmās daļas 5.punkts, 21.panta pirmās daļas 23.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.91 ”Par Līvu Savienības iesniegumu” . Lēmums pievienots
protokolam.

10.§
Par avīzi „Dundadznieks”
G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde
Pamats
Likuma «Par pašvaldībām» 26.punkts («Domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir
publiski pieejami..»), 45.punkts («Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas izdevumā..»), 2010.gada 28.IV nolikuma
«Dundagas novada pašvaldības laikraksta «Dundadznieks» nolikums» 2.2.punkts
(«Informēt Dundagas novada iedzīvotājus un citus interesentus par Dundagas novadu,
Dundagas novada Domes pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem noteikumiem,
kultūras, sporta u.c. novada dzīves norisēm»).
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.92 ”Par avīzi „Dundadznieks”” . Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Apeņi-II”
G.Laicāns
Pamats
SIA „Kurzemes mežierīcība” 21.03.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 25.03.2014. ar Nr.DD-3-26.1/14/130-K).
Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde), pret – nav, atturas –nav; A.Roderts izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.93 ” Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Apeņi-II”” . Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par nekustamā īpašuma „Palejas” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. L. D. 2014. gada 1. aprīļa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
03.04.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/153-D).
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 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde), pret – nav, atturas –nav; A.Roderts izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.94 ” Par nekustamā īpašuma „Palejas sadalīšanu” . Lēmums
pievienots protokolam.
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13.§
Par nekustamā īpašuma „Lāse” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Vīdales vējš” 2014. gada 27. marta iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 28.03.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/141-S).
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 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde), pret – nav, atturas –nav; A.Roderts izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.95 ” Par nekustamā īpašuma „Lāse” sadalīšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

14.§
Par zemju nomu
G.Laicāns
Pamats
1. Iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemi.
2. MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”.
3. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas
maksas apmēru.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.96 ” Par zemju nomu”. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par medību platību nomu
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
Mednieku kolektīvu “Mednieku klubs “Dundaga” Nr.DD-3-31.2/13/478 un medību
biedrības “Auzickalns” Nr.DD-3-26.2/13/450-m iesniegumi ar lūgumu noslēgt medību
nomas pašvaldībai piekritīgās zemes platībās.
Medību tiesību piešķiršanas noteikumi, no 2013.gada 28.novembra.
Ministru kabineta noteikumi Nr.113 “Medību noteikumi” no 2013.gada 26.februāra.
Medību likums no 8.07.2003
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.97 ” Par medību platību nomu”. Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Briņķi"
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Ventmetrs” valdes locekļa Olafa Horsta 27.03.2014. iesniegums Nr. 120/2014
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 31.03.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/342).
2. Dundagas novada domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmums Nr.314 (protokols
Nr.24, 10.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Briņķi”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 1. daļa, 4. daļa un 15.
panta 1. daļa.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.98 ”Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
"Briņķi"”. Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par nekustamā īpašuma „Slīteres nacionālais parks” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas 24.03.2014.
iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 25.03.2014. ar Nr.DD-331.1/14/319).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. daļas 1.punkts.
1. Ministru kabineta noteikumu Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību
valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai
valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā” 14.punkts.
2. Slīteres nacionāla parka dabas aizsardzības plāns (apstiprināts ar vides ministra
2010.gada 21.janvāra rīkojumu Nr.28).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.99 ”Par nekustamā īpašuma „Slīteres nacionālais parks”
sadalīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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18.§
Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats:
1. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.100 ”Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

19.§
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
G.Laicāns
Pamats
1. V. G. 2014. gada 27. marta iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
28.03.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/140-G).
2. Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.daļas 2.punkts.
1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punkts.
2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.101 ”Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

20.§
Par ielas nosaukuma pārdēvēšanu
G.Laicāns
Pamats
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. daļa. 15. panta 1.
daļa.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.102 ”Par ielas nosaukuma pārdēvēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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21.§
Par apbūvei paredzēto zemes vienību nosaukumu pārdēvēšanu
G.Laicāns
Pamats
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. daļa. 15. panta 1.
1.
daļa.
2.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.103 ”Par apbūvei paredzēto zemes vienību nosaukumu
pārdēvēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamajam īpašumam „Kannenieki”
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Kurzemes mežierīcība” 21.03.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 25.03.2014. ar Nr.DD-3-26.1/14/129-K).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”.
4.
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
5.
Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta
apbūves noteikumi”.
6.
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
Pieņemt lēmumu Nr.104 ” Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam „Kannenieki””. Lēmums pievienots protokolam.

23. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silmaļi”
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. Ž.Š. 10.04.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 14.04.2014. ar Nr.
DD-3-26.1/14/174-Š).
2. Dundagas novada domes 2013. Gada 28. Novembra sēdes lēmums Nr.291 (protokols
Nr.23, 24.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmaļi”.
1. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
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2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. Panta 1. Daļa, 4. Daļa un 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 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.105 ” Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Silmaļi””. Lēmums pievienots protokolam.

24.§

Par nekustamā īpašuma „Stumbri” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. A.N. 2014. gada 7. aprīļa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 08.04.2014.
ar Nr. DD-3-26.1/14/168-N).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.106 ”Par nekustamā īpašuma „Stumbri” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

25.§
Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
2. redakcijas publisko apspriešanu
G.Laicāns
Pamats
1. Dundagas novada domes 27.03.2014. sēdes lēmums Nr. 70 (protokola Nr. 5. 12. §)
„Par Dundagas novada pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas
pilnveidošanu”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 88. un 89. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.107 ” Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu 2. redakcijas publisko apspriešanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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26.§
Par dzīvojamās platības īri
G.Laicāns
Pamatojums
I.O. iesniegums Nr.DD-3-26.2/14/81-O no 10.02.2014 Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.108 ” Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu 2. redakcijas publisko apspriešanu”. Lēmums pievienots protokolam.

27.§
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Pamatojums:
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.109 ” Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

28.§
Par Aigara Kehera atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa amata
G.Laicāns
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts
2. A.Kehera personīgs iesniegums (reģ.03.04.2014. Nr.3-26.2/14/155-K)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.110 ”Par Aigara Kehera atbrīvošanu no Dundagas novada
pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata”. Lēmums pievienots protokolam.
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29.§
Par Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa un
priekšsēdētāja ievēlēšanu
G.Laicāns
Pamats
1.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts
2.
V.Šleinera personīgs iesniegums (reģ.08.04.2014. Nr.3-26.2/14/170-Š)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.111 ” Par Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas
locekļa un priekšsēdētāja ievēlēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

30.§
Par kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm
G.Laicāns
Pamats:
Likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturtā daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.112 ”Par kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”.
Lēmums pievienots protokolam.

31.§
Par atļauju savienot amatus
G.Laicāns
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9. un 24.punkts; likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa, 7.panta piektās
daļas 4.punkts, 8.1 panta 4.1 daļa, piektā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.113 ”Par atļauju savienot amatus”. Lēmums pievienots protokolam.
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32.§
Par domes priekšsēdētāja vietnieces Lindas Pavlovskas iesniegumu
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamatojums
1) Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts 40.panta otrā daļa
2) Lindas Pavlovskas 2014.gada 16.aprīļa iesniegums Dundagas novada Domei ar
lūgumu atbrīvot viņu no Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vietnieka amata.
Izvērtējums:
L.Pavlovska savā iesniegumā minējusi argumentus savam lūgumam: „Sakarā ar to, ka
Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns pārrunājot ar mani politisko
situāciju Dundagas novadā izteica savu vēlmi un priekšlikumu, ka Domes priekšsēdētāja
vietniekam jābūt no apvienības „Strādāsim Kopā”, lai iegūtu stabilitāti un garantijas
dažādiem poli5isko jautājumu risinājumiem, balsojumiem un izpildvaras stiprināšanai, kā arī,
lai ievadītu darbā potenciālo Dundagas pašvaldības vadītāju, jo Gunāram Laicānam, kā pats
vairakkārt izteicies, vairs neesot motivācijas līdz sasaukuma beigām vadīt Dundagas novadu.
Izprotot politisko situāciju un respektējot Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vēlmi,
lūdzu atbrīvot mani no priekšsēdētāja vietnieces amata”.
Lēmuma projekts
Atbrīvot Lindu Pavlovsku (personas kods ………………) no Dundagas novada Domes
priekšsēdētāja vietnieka amata.
A.Zumbergs norāda, ka jautājuma iekļaušanai sēdes darba kārtībā ir informatīvs raksturs.
Tāpēc tam jābūt atbilstoši formulētam 66. pants. Domes priekšsēdētājs vai viņa
vietnieks var atkāpties no ieņemamā amata, rakstveidā paziņojot par to domei. Šādā
gadījumā domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks turpina pildīt savus pienākumus līdz
nākamajai domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē
tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. ( Likums “Par
pašvaldībām”)
.A.Zumbergs ierosina: Pamatojumā ir jāmaina atsauce uz likumu šādi: 1)Likuma
„Par pašvaldībām”66.pants.
Lēmuma projektam nav lemšanas forma bet
konstatācijas forma. Piedāvāju formulēt šādi: Dome pieņem zināšanai Lindas Pavlovskas
iesniegumu un konstatē, ka viņa ir atkāpusies no domes priekšsēdētaja vietnieces amata.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav; L.Pavlovska balsojumā
nepiedalās
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 114 „Par domes priekšsēdētāja vietnieces Lindas Pavlovskas
iesniegumu”. Lēmums pievienots protokolam.

33.§
Par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Grīvāne
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 20.pants, 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 40.pants
(pievienots arī balsu skaitīšanas komisijas 2013.gada 17.jūnija protokols Nr.1)
Mērķis
Ievēlēt Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietnieku
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Izvērtējums
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē, ka nepieciešams izveidot balsu skaitīšanas
komisiju.
Tiek izteikts ierosinājums izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam - 3 locekļi- Gunta Abaja,
Aigars Šturms, Lauris Laicāns
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav; G.Abaja balsojumā
nepiedalās
NOLEMJ:
izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Gunta Abaja, Aigars Šturms, Lauris Laicāns
Sēdes vadītāja ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam.
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka
amatam izvirza deputāti Andru Grīvāni.
Citas kandidatūras izvirzītas netiek.
Sēdes vadītājs izsludina 5 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu ievēlēt
komisijas priekšsēdētāju un sagatavoties balsošanas procedūrai.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Gunta Abaja izklāsta balsošanas kārtību, kā arī tiek
izsniegtas balsošanas zīmes atklātai un vārdiskai balsošanai par izvirzīto domes priekšsēdētāja
vietnieka amata kandidātu.
Tiek izsludināts 5 minūšu pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu apkopot
balsošanas rezultātus.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Gunta Abaja iepazīstina ar balsu skaitīšanas
protokolu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pants, 21.panta pirmās daļas
10.punktu, 40.pantu un, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus (pievienots arī balsu
skaitīšanas komisijas 2014.gada 24.aprīļaa protokols Nr.1), atklāti un vārdiski balsojot ar 8
balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs,
S.Šnikvalde, A.Roderts), pret- nav, novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 115 „Par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām”. Lēmums
pievienots protokolam.
Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
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34.§
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
A.Grīvāne
Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Pirvits, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav; G.Laicāns balsojumā
nepiedalās
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 116 „Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”. Lēmums pievienots
protokolam.

35.§
Par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata
G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Abaja
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Dundagas novada
pašvaldības izpilddirektores Ingas Ralles 2014.gada 23.aprīļa iesniegums (Dundagas novada
pašvaldībā reģistrēts ar numuru DD-3-26.2/14/187-R ar precizējumu Nr. DD-3-26.2/14/189.R).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Zumbergs,
S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – 1 (L.Pavlovska), atturas –1 (G.Pirvits)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 117 „Par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no
amata”. Lēmums pievienots protokolam.

36.§
Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju
G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Abaja
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 33.panta pirmā daļa; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta pirmā daļa, 4.1 daļa,
piektā daļa
Jautājumi:
L.Pavlovska- Cik algotus amatus Andris Kojro ieņem?
A.Kojro – vienu amatu, algotu pagaidu sabiedrisko darbu koordinators ir papildus pienākuma
veikšana.
L.Pavlovska- Tas ir atrunāts līgumā un vai tas ir bez atlīdzības?
A.Kojro – nē, tas ir apmaksāts
L.Pavlovska- Par Iepirkumu komisiju. Vai pagājušajā gadā par darbu Iepirkumu komisijā ir
saņemts atalgojums?
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A.Kojro – Es nezinu.
Finanšu speciāliste apliecina, ka visi komisijas locekļi ir saņēmuši atlīdzību.
Konstatē, ka nevar apvienot vairāk kā trīs amatus un šobrīd A.Kojro jau ieņem trīs
atlīdzinātus amatus.
G.Abaja rosina uz izpilddirektora pienākumu izpildīšanas laiku atteikties no atlīdzības par
kāda darba veikšanu, piemēram, par darbu Iepirkumu komisijā, kas ir izdarāms rakstiski. Tas
ir paša ziņā.
A.Kojro apliecina gatavību to darīt.
Secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Zumbergs,
S.Šnikvalde, A.Roderts, G.Pirvits), pret –nav, atturas –1 (L.Pavlovska- ja iesniegums būtu
bijis pirms tam, tad varētu balsot par, bet šobrīd saskatu interešu konfliktu)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 118 „Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju”. Lēmums
pievienots protokolam.

37.§
Par grozījumiem nolikumā
„Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības,
profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem”
G.Laicāns
Pamats:
1.Likums „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts.
2.Izglītības likuma 17.panta 27.punkts.
3. Dundagas novada domes 23.05.2013. lēmums Nr. 110 (protokols nr.10.) 8.§ „Par naudas
balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu
izglītības izglītojamajiem un pedagogiem”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, L.Pavlovska, G.Pirvits,
G.Abaja, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 119 „Par grozījumiem nolikumā „Par naudas balvas piešķiršanu
Dundagas novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības
izglītojamajiem un pedagogiem””. Lēmums pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst. 16.25.
Protokols parakstīts 30.04.2014.
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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.82.
24.04.2014.

1.1.

1.§
Par gada pārskatiem
SIA „Ziemeļkurzeme”

Pamats:
1.
Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa;
Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants
2.
1. daļa, 48. pants;
3.
Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības
kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu.
Mērķis:
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana.
Izvērtējums:
SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma
resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2013. gadu noslēdzis ar Ls
9688,00 lielu zaudējumu summu. SIA „Ziemeļkurzeme” gada pārskats atspoguļo
uzņēmuma pašreizējo būtību un uzdevumus nākotnē.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Ziemeļkurzeme” 2013. gada pārskatu.
Lēmums nododams izpildei: SIA „Ziemeļkurzeme”

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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.83.
24.04.2014.

1.2.

1. §
Par gada pārskatiem
SIA „Dundagas veselības centrs”

Pamats:
1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa;
2. Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1.
daļa, 48. pants;
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības
kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu.
Mērķis:
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana.
Izvērtējums:
SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par
uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2013. gadu noslēdzis
ar Ls 2828,00 lielu zaudējumu summu. SIA „Dundagas veselības centrs” gada pārskats
atspoguļo uzņēmuma pašreizējo būtību un uzdevumus nākotnē.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” 2013. gada pārskatu.
Lēmums nododams izpildei: SIA „Dundagas veselības centrs”

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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.84.
24.04.2014.

1.3.

1. §
Par gada pārskatiem
SIA „Kolkas Ūdens”

Pamats:
1. Likums Par pašvaldībām 21. pants 1. daļa;
2. Likums Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 14. pants 1.
daļa, 48. pants;
3. Dundagas novada domes lēmums Nr. 219 no 23.08.2012.,§ 6. Par pašvaldības
kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu.
Mērķis:
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana.
Izvērtējums:
SIA „Kolkas ūdens” gada pārskats sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem,
saistībām un finansiālo stāvokli. Uzņēmums 2013. gadu noslēdzis ar Ls 3711,00 lielu
zaudējumu summu. SIA „Kolkas ūdens” gada pārskats atspoguļo uzņēmuma pašreizējo
būtību un uzdevumus nākotnē.
Apkopojot informāciju, saskaņā ar MK noteikumiem nr. 643 (stājas spēkā 01.10.2012.)
Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo
kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju, konstatēta neatbilstība starp
pašvaldības gada pārskatā un uzņēmuma gada pārskatā uzrādīto pamatkapitālu.
Pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām
43. panta 1. daļas 2. punktu, pēc gada pārskata apstiprināšanas, palielināt uzņēmuma
pamatkapitālu par Ls 10 500,00 samazinot par šo summu uzņēmuma iepriekšējo gadu
nesadalīto peļņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Kolkas ūdens” 2013. gada pārskatu;
2. Palielināt uzņēmuma pamatkapitālu par Ls 10 500,00 samazinot par šo summu
uzņēmuma iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.
Lēmums nododams izpildei: SIA „Kolkas ūdens”.
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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.85.
24.04.2014.

1. §
Par gada pārskatiem
1.4. Par Dundagas novada pašvaldības 2013. gada pārskatu
Pamats:
2. Likums Par pašvaldībām 21. pants 2. daļa;
Mērķis:
Gada saimnieciskās darbības rezultātu apstiprināšana.
Izvērtējums:
Dundagas novada pašvaldības gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
pašvaldības finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas
plūsmu 2013. gadā saskaņā ar gada pārskatu sagatavošanas noteikumu prasībām.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2013. gada pārskatu.

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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.86.
24.04.2014.

3.§
Par Kolkas Putnu Festivālu 2014
Pamats:
SIA „Dabas Tūres” iesniegums no 22.04.2014.
Mērķis:
Novada tēla popularizēšana.
Izvērtējums:
SIA „Dabas Tūres” valdes locekle Ilze Vilšķērste lūdz rast iespēju piešķirt finansējumu
pasākumam „Putnu festivāls 2014”, kas notiks šā gada 10. un 11. maijā Kolkā.
Pasākuma nodrošināšanai nepieciešamā summa:
-naktsmītnes ekskursiju vadītājiem EUR 78,00;
-ēdināšana 10. un 11. maijā EUR 212,00;
-transporta izdevumi organizatoriem EUR 120,00;
-informatīvo materiālu izveide EUR 180,00;
Kopā EUR 590,00.
Pielikumā pasākumu programma.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt pasākuma „Putnu festivāls 2014” nodrošināšanai EUR 300,00 no budžetā
ietaupītiem līdzekļiem (transporta izdevumi organizatoriem un informatīvo materiālu
izveidei). Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
2. Iesniegt notikušā pasākuma atspoguļojumu (apmeklētāju skaits u.c.)
Lēmums nododams izpildei: grāmatvedība, finanšu speciāliste.
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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.87.
24.04.2014.

4.§
Par maksas pakalpojumiem Dundagas
Tūrisma informācijas centrā
Pamats
Likums par pašvaldībām, 21.pants
Mērķis
Veicināt tūrisma nozares attīstību Dundagas novadā.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā tūrisma darba funkcijas veic pašvaldības iestāde Dundagas
kultūras pils. Tā organizē arī maksas pakalpojumu sniegšanu – ekskursijas ar gidu
Dundagas pilī un tās apkārtnē, informatīvo izdevumu un suvenīru tirdzniecību.
Pielikumā tabula ,,Dundagas kultūras pils tūrisma informācijas centra sniegtie maksas
pakalpojumi”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atcelt Dundagas novada domes 2009.gada 25.novembra maksas pakalpojumus
Nr.9 „Par tūrisma informācijas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem”
2. Apstiprināt maksas pakalpojumus Nr.1,,Dundagas kultūras pils tūrisma
informācijas centra sniegtie maksas pakalpojumi”
Lēmums nododams izpildei: Kultūras pils, kultūras pils direktore Baiba Dūda

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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.88.
24.04.2014.

5.§
Par grozījumiem nolikumā Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas
novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības
izglītojamajiem un pedagogiem
Pamats
1.Likums „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts.
2.Izglītības likuma 17.panta 27.punkts.
Mērķis
1.Veicināt Dundagas novada izglītojamo kvalitatīvu zināšanu apguvi un mērķtiecīgu
izaugsmi, novērtējot izcilos sasniegumus vispārējā, profesionālās ievirzes un interešu
izglītībā, akcentējot pedagogu profesionālo meistarību, kompetenci, veicinot radošu un
inovatīvu darbību pedagoģiskajā procesā.
2.Motivēt pedagogus veikt papildus darbu ar talantīgiem bērniem.
Izvērtējums
Nolikuma 3.10. punktā veikti grozījumi, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma
noteikto regulējumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto nolikuma “Grozījumi Dundagas novada domes 2013.gada 23. maija
nolikuma „Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības,
profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem”” projektu
(pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms Dundagas vidusskolai
Lēmums nododams izpildei
Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas grāmatvedībai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.89.
24.04.2014.

7.§
Par NĪN parāda piedziņu par īpašumu "Vēveri"
Pamats
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa.
1.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. Un
2.
7.daļa.
3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas
10.02.2014. vēstule Nr. 745 (saņemta Dundagas novada Domē 12.02.2014.,
iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/144).
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
C.R. īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no 14.02.2005. ir nekustamais
īpašums „Vēveri” ar kadastra Nr. 8850 016 0030. Īpašuma piederība reģistrēta Talsu
zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 823.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 1. un 2.daļu R.C. ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto īpašumu.
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.
R.C. nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 24.04.2014. minētajai personai būs
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Vēveri” € 257.34 , tajā skaitā
nokavējuma nauda € 88.96, tekošā gada maksājums € 25.35.
Dundagas novada pašvaldība 12.02.2014. ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas
Daces Cgojevas vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/144), kurā lūdz paziņot par
nodokļa parāda esamību nekustamam īpašumam „Vēveri”, jo uz minēto R.C. īpašumu
tiek vērsta piedziņa. Vēstulē arī norādīts uz Dundagas novada pašvaldības tiesībām
iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu.
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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 R.C. personas kods xxxxxxxxxxx par īpašumu „Vēveri” nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu € 168.38 (viens simts sešdesmit astoņi euro un 38
centi) un nokavējuma naudu € 88.96 (astoņdesmit astoņi euro un 96 centi), kopā €
257,34 (divi simti piecdesmit septiņi euro un 34centi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
2) Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
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. R.C.
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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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.90.
24.04.2014.

8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā Maija iela 4-6
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. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas
12.02.2014. vēstule Nr. 881 (saņemta Dundagas novada Domē 17.02.2014., iereģistrēta
ar Nr. DD-3-31.2/14/160).
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
E.E. īpašumā Dundagas novada Dundagā no 07.08.2002. ir nekustamais īpašums
„Maija iela 4-6” ar kadastra Nr. 8850 900 0160. Īpašuma piederība reģistrēta Talsu
zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 686 6.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 1. un 2.daļu E.E. ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto īpašumu.
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.
E.E. nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 24.04.2014. minētajai personai būs
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Maija iela 4-6” € 40.72 , tajā skaitā
nokavējuma nauda € 10.89, tekošā gada maksājums € 5.44.
Dundagas novada pašvaldība 17.02.2014. ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas
Daces Cgojevas vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/160), kurā lūdz paziņot par
nodokļa parāda esamību nekustamam īpašumam „Maija iela 4-6”, jo uz minēto E.E.
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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 E.E. personas kods xxxxxxxxxx par īpašumu „Maija iela 4-6” nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu € 29.83 (divdesmit deviņi euro un 83 centi) un
nokavējuma naudu € 10.89 (viens desmits euro un 89 centi), kopā € 40.72
(četrdesmit euro un 72 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2) Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
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) E.E.
2) Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Rīgas iela 5-1. Talsi, LV - 3201
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.91.
24.04.2014.

9.§
Par Līvu Savienības iesniegumu
Par biedrības “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”” (reģ.Nr.50008020651)
iesniegumu
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā
daļa, 42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā
daļa, 15.panta pirmās daļas 5.punkts, 21.panta pirmās daļas 23.punkts
Mērķis
Deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu un nodot lietošanā nekustamo
īpašumu šā uzdevuma veikšanai
Izvērtējums
Likuma "Par pašvaldībām" 21.pants nosaka domes tiesības izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā.
Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka
pašvaldības viena no funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla
palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai
u.c.).
Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 14.aprīlī saņemts biedrības “Līvu
(lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”” iesniegums. Biedrība vēlas saņemt lietošanā nekustamos
īpašumus (informācija pielikumā), lai tos uzturētu un ar to palīdzību rūpētos par lībiešu
kultūru un lībiešu kultūras vērtību saglabāšanu un attīstīšanu, tajā skaitā, īstenotu
projektus un pasākumus saistībā ar lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
Dundagas novada popularizēšanu. Deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai biedrība
varētu bez atlīdzības lietot nekustamo īpašumu – telpu grupu Nr. 001 „Līvu centrs” ēkā
“Zītari”, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, kad. Nr.8862 007 0191 001, ar kopējo
platību 82,3 m2, kas sastāv no telpām:
3. Nr.1 Zāle;
4. Nr.2 Kabinets;
5. Nr.3 Vējtveris;
31

6. Nr.4 Kabinets;
7. Nr.5 Ekspozīciju zāle.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska
persona var deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo
uzdevumu var veikt efektīvāk. Savukārt, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts paredz, ka publiska
persona savu mantu deleģēto uzdevumu pildīšanai var nodot bezatlīdzības lietošanā.
Tiek ierosināts izveidot darba grupu, kas plašāk izvērtētu deleģējamo funkciju
apjomu un katras reģionālās grupas (Kolkas un Mazirbes) darbību, akcentējot darbību
novadā.
Naudas izlietošanas mehānismam ir jābūt skaidram pašiem lībiešiem, jo
problēmas var rasties, ja netiktu uzklausīts vietējo iniciatīvas grupu viedoklis. Tiek
piedāvāts līguma projektu apstiprināt pirmajā redakcijā.
Izpilddirektoram būtu jāsasauc
darba grupa, kuras sastāvā Kolku varētu
pārstāvēt Mārīte Zandberga, Mazirbi – Edgars Millers, kā arī no kultūras (Kolkas
pārvaldes vadītājs, pils direktore) un izpilddirektore.
Dundagas novada Dome nolemj:
Nodot 1.lasījumā deleģēšanas līgumu apspriešanai darba grupā un Līvu
1.
Savienībai
2.
Izveidot darba grupu 5 locekļu sastāvā: Kolkas līvu grupa (Mārīte Zandberga),
Mazirbes līvu grupa (Edgars Millers), Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs, Dundagas
pils direktore, izpilddirektore)
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.92.
24.04.2014.

10.§
Par avīzi „Dundadznieks”
Pamats
Likuma «Par pašvaldībām» 26.punkts («Domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir
publiski pieejami..»), 45.punkts («Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas izdevumā..»), 2010.gada 28.IV nolikuma
«Dundagas novada pašvaldības laikraksta «Dundadznieks» nolikums» 2.2.punkts
(«Informēt Dundagas novada iedzīvotājus un citus interesentus par Dundagas novadu,
Dundagas novada Domes pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem noteikumiem,
kultūras, sporta u.c. novada dzīves norisēm»).
Mērķis
Iespējami plašāk aptvert novada iedzīvotājus, izplatot pašvaldībai svarīgu informāciju.
Izvērtējums
Gan Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajos semināros, gan atsevišķi tiekoties un
runājot ar citu pašvaldību informatīvo izdevumu redaktoriem, esmu secinājis, ka tie ir
bezmaksas izdevumi. Pašvaldības informatīvā izdevuma primārais uzdevums ir izplatīt
iedzīvotājiem pamatinformāciju — domes lēmumus un saistošos noteikumus, un
pareizāk būtu to darīt par brīvu. Līdz šim par brīvu avīze ir pieejama novada bibliotēkās,
domes ēkā un Kolkas pagasta pārvaldē, kā arī novada mājas lapā (pašlaik — 7 dienas pēc
laikraksta iznākšanas, kas noteikts ar redkolēģija lēmumu, lai veicinātu avīzes pirkšanu).
Abonējot pastā un pērkot novada veikalos, par avīzi ir jāmaksā.
Te veidojas pretruna, jo pašvaldības informatīvais izdevums nav komercizdevums, tas
nav domāts peļņas gūšanai, bet avīzes maksas statuss tai liedz nonākt daudzu novada
iedzīvotāju pastkastītēs.
Mūsu tuvākie kaimiņi Talsu novadā savu informatīvo bezmaksas izdevumu izplata,
slēdzot līgumu ar Latvijas pastu par pakalpojumu, kas saucas «Neadresētās reklāmas
izplatīšana». Pasts tad apņemas nogādāt izdevumu visās novada pastkastītēs. Ierosinu
arī mums no 2015.gada izvēlēties šo modeli.
Vienlaikus piedāvāju mainīt «Dundadznieka» krāsainību. Līdz šim izmantojam otro
krāsu abiem vākiem, decembra numurā otrā krāsa ir visam laikrakstam. Priekšlikums —
no 2015. gada avīzi drukāt uz avīžpapīra, kas ir krietni lētāks par pašreiz izmantojamo,
toties ar pilno krāsu dalījumu abiem vākiem (līdzīgi kā Talsu novada informatīvajam
izdevumam). Tas ļautu arī drukāt mūsu novada ģerboni tā patiesajās krāsās.
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Vēl apspriežams ir jautājums par avīzes iznākšanas biežumu — divreiz mēnesī vai reizi
mēnesī, kā to darījām pirmajos gados un kā to dara daudzas pašvaldības. Tādā gadījumā
būtu labi izraudzīties izdošanas datumu mēneša vidū, lai būtu iespējams sagatavot un
nodrukāt iepriekšējā mēneša domes lēmumus un vajadzības gadījumā — saistošos
noteikumus. Izdodot reizi mēnesī, apjoms būtu 12 A3 lappuses.
Aptuvenais sadārdzinājums gadā, īstenojot šos pārkārtojumus:
līgums ar pastu par pakalpojumu «Neadresētās reklāmas izplatīšana»: € 3310;
neiegūtie ieņēmumi par avīzi (abonēšana un pārdošana novada veikalos) ~ € 4090;
tipogrāfijas izmaksas, rēķinot tirāžu 1000 eks. mēnesī (pašlaik 400; konsultējoties ar
vietējām pasta darbiniecēm, noskaidrots, ka ir 904 reālas adreses novadā, uz kurām
nogādā pastu): € 283,38 mēnesī= € 3400,56 gadā (līdz šim aptuveni € 3700), izdodot
reizi mēnesī — 12 numurus gadā.
Izdevumi par aploksnēm un markām, pašiem redakcijas darbiniekiem izsūtot avīzi tiem
~ 40 līdzšinējiem avīzes abonentiem, kas dzīvo ārpus novada un kurus, pārtraucot
sadarbību ar pastu par abonēšanu, citādi neaizsniegtu: € 0,61x40=24,40 mēnesī= ~€
292,80 gadā. Var izteikt priekšlikumu šiem 40 cilvēkiem samaksāt pasta izdevumus,
norādot mūsu kontu, kas viņiem izmaksātu lētāk nekā līdz šim, abonējot pastā, bet
pašvaldībai ļautu segt sūtīšanas izdevumus.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) No 2015.gada izplatīt informatīvo izdevumu «Dundadznieks» bez maksas, slēdzot
līgumu ar Latvijas pastu par pakalpojumu «Neadresētās reklāmas izplatīšana».
Izdot reizi mēnesī, tirāža 1000 eks.
2) Jūnijā SIK un AP komiteju sēdēs diskutēt par avīzes formu un saturu, pirms tam līdz
31.05.2014. veikt iedzīvotāju anketēšanu par vēlamo avīzes saturu. Par aptaujas
veikšanu atbildīgs redaktors Alnis Auziņš.
Lēmums nododams izpildei: finanšu speciālistei, avīzes „Dundadznieks” redaktoram un
izpilddirektorei.

Domes priekšsēdētājs
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(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.93.
24.04.2014.

11.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Apeņi-II”
Pamats
SIA „Kurzemes mežierīcība” 21.03.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 25.03.2014. ar Nr.DD-3-26.1/14/130-K).
Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Apeņi-II” ar kadastra Nr. 8850 031 0003 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Apeņi-II”) kopplatība ir 11,5 ha, tas atrodas Valpenes teritoriālajā ciemā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 6,0 ha lielas neapbūvētām zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 031 0003 un 5,5 ha lielas neapbūvētām zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 031 0004.
Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0003 3,0 ha platībā aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,9 ha meži un 0,1 ha citas zemes.
Nekustamā īpašuma „Apeņi-II” īpašnieks SIA „Dundaga” 2014. gada 18. marta
pirkuma līgumā, kas noslēgts ar SIA „Kurzemes mežierīcība” ir pilnvarojusi SIA
„Kurzemes mežierīcība” un tās valdes priekšsēdētāju Dzintaru Dankbāru ierosināt un
gādāt par nepieciešamo zemes ierīcību.
SIA „Kurzemes mežierīcība” vēlas nekustamā īpašuma „Apeņi-II” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8850 031 0003 sadalīt divās daļās, atdalot neapbūvētu zemes
gabalu ar mežu apmēram 2,9 ha platībā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
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Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11)
nekustamā īpašuma „Apeņi-II” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0025
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Mežu teritorijas” (MT).
Saistošajos noteikumos Nr.11 nav noteikta jaunveidojamā zemes gabala minimālā
platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu
prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamajai zemes vienībai iespējama pa esošu ceļu.
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 „Apeņi-II”
(kadastra Nr. 8850 031 0003) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 031
0003, 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) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
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: SIA „Kurzemes mežierīcība”, „Uplejas”, Ziru pagasts, Ventspils
novads, LV-3624.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.94.
24.04.2014.

12.§
Par nekustamā īpašuma „Palejas” sadalīšanu
Pamats
1. L. D. 2014. gada 1. aprīļa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
03.04.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/153-D).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
5. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
6. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Palejas” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Palejas” ar kadastra Nr. 8850 021 0060 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Palejas”) kopplatība ir 12,2 ha, tas atrodas Dundagas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no:
1) 7,0 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0060
Kārļmuižas teritoriālajā ciemā, kuru 6,8 ha platībā aizņem lauksaimniecībā
izmantojamā zeme un 0,2 ha zeme zem ēkām;
2) 5,2 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0061
Klārmuižas teritoriālajā ciemā, kuru 4,8 ha platībā aizņem lauksaimniecībā
izmantojamā zeme un 0,4 ha citas zemes.
Nekustamā īpašuma „Palejas” īpašnieks L. D. lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu
„Palejas”, zemes vienības veidot kā patstāvīgus nekustamos īpašumus, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 021 0061 piešķirt nosaukumu „Klārmuižas Palejas” un
noteikt zemes lietošanas mērķus zemes vienībām.
Zemes ierīcības likuma 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.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 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 „Palejas” ar kadastra Nr. 8850 021 0060 sadalīšanai.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0060 atstāt nosaukumu „Palejas”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0061 piešķirt nosaukumu
„Klārmuižas Palejas”.
4. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0060 7,0 ha platībā un
8850 021 0061 5,2 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: Indulim Šermuksnim – 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
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.95.
24.04.2014.

13.§
Par nekustamā īpašuma „Lāse” sadalīšanu
Pamats
1. SIA „Vīdales vējš” 2014. gada 27. marta iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 28.03.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/141-S).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
3.
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 „Lāse” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Lāses” ar kadastra Nr. 8850 026 0047 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Lāse”) kopplatība ir 61,5 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā
un sastāv no:
1) 7,4 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0119,
kura atrodas Piltenes teritoriālajā ciemā;
2) 6,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0046,
kura atrodas Sabdagas teritoriālajā ciemā;
3) 9,1 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0047,
kura atrodas Sabdagas teritoriālajā ciemā;
2)
19,9 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026
0050, kura atrodas Sabdagas teritoriālajā ciemā;
3)
19,0 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 027
0070, kura atrodas Sausteres teritoriālajā ciemā.
Nekustamā īpašuma „Lāse” īpašnieks SIA „Vīdales vējš”, kuru pārstāv tās valdes
loceklis Vitālijs Galaiskis vēlas no nekustamā īpašuma „Lāse” atdalītu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8850 026 0047 un piešķirt tai nosaukumu „Palāse”. Īpašnieks lūdz
atdalāmajai zemes vienībai un atlikušajām nekustamā īpašuma „Lāse” zemes vienībām
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
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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.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 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 „Lāse” ar kadastra Nr. 8850 026 0047 sadalīšanai,
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0047.
2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0119, 8850 026 0046, 8850 026
0050 un 8850 027 0070 atstāt nosaukumu „Lāse”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0047 piešķirt nosaukumu „Palāse”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0119 7,4 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 026 0047 9,1 ha platībā atstāt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
6. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0046 6,1 ha platībā, 8850 026
0050 19,9 ha platībā un 8850 027 0070 19,0 ha platībā mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi uz – 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: Indulim Šermuksnim – Kareivju iela 8, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.96.
24.04.2014.

14.§
Par zemju nomu
Pamats
1. Iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemi.
2. MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”.
3. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas
maksas apmēru.
Mērķis
Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas
veidam un nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst
lauksaimniecības zemes kvalitātes pasliktināšanos.
Izvērtējums
Saņemti vairāki iesniegumi ar lūgumu piešķirt nomā zemes gabalu Dundagas novadā
mazdārziņu vai piemājas saimniecību vajadzībām. Pašvaldības īpašumā un lietojumā ir
zemes gabali mazdārziņiem “Ievlejās” un “Laukdārzos”, kurus iespējams nodot nomai,
tādējādi samazinot šo zemes gabalu uzturēšanas izmaksas. Šie zemes gabali, saskaņā ar
teritorijas plānojumu, ir lauksaimniecības zemes. Piedāvāto nomas zemju saraksts
pievienots pielikumā.
Valsts un pašvaldības zemes nomu regulē MK noteikumi Nr.735“ Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”. Šo noteikumu 15.punkts nosaka ka: Valsts institūcijas
informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem
zemesgabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet
pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem
neapbūvētiem zemes gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. Zemes
nomas maksa saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem Nr.2, no 24.01.2013 “Par
zemes nomas maksas apmēru”.
Lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar iznomājamo zemju sarakstu, tas tiks ievietots novada
mājas lapā un izlikts domes ēkā redzamā vietā. Pieteikšanās termiņš varētu būt divas
nedēļas.
Ja pieteiksies vairāki pretendenti uz vienu zemes gabalu, tiks rīkota izsole, saskaņā ar
MK noteikumiem Nr.515, kuru organizēs novada privatizācijas, atsavināšanas un
iznomāšanas komisija.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Iznomāt pielikumā pievienotajā sarakstā minētos zemesgabalus lauksaimniecības
vajadzībām. Informāciju par pieejamajām zemes nomas platībām ievietot pašvaldības
mājas lapā un domes ēkā pie informācijas tāfelēm. Pieteikšanās laiks līdz 2014.gada
9.maijam.
Lēmums nosūtāms: . NĪ apsaimniekošanas speciālistam
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam un privatizācijas un
atsavināšanas komisijai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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DUNDAGAS NOVADA DOME
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.97.
24.04.2014.

15.§
Par medību platību nomu
Pamats
Mednieku kolektīvu “Mednieku klubs “Dundaga” Nr.DD-3-31.2/13/478 un medību
biedrības “Auzickalns” Nr.DD-3-26.2/13/450-m iesniegumi ar lūgumu noslēgt medību
nomas pašvaldībai piekritīgās zemes platībās.
Medību tiesību piešķiršanas noteikumi, no 2013.gada 28.novembra.
Ministru kabineta noteikumi Nr.113 “Medību noteikumi” no 2013.gada 26.februāra.
Medību likums no 8.07.2003
Mērķis
Nodrošināt vienotu kārtību, kādā privātpersonai vai medību kolektīviem tiek piešķirtas
medību tiesības pašvaldības zemes īpašumā vai lietojumā esošajos zemes gabalos.
Izvērtējums
Saņemti iesniegumi no medību kolektīviem “Mednieku klubs “Dundaga” un medību
biedrības “Auzickalns” ar lūgumu noslēgt medību nomas līgumus par pašvaldības
īpašumā esošiem vai lietojumā esošiem zemes gabaliem.
Par atsevišķiem zemes gabaliem, kuri minēti iesniegumos, jau ir noslēgti medību tiesību
nomas noteikumi.
Tabulā norādīti zemes gabali par kuriem nav noslēgti medību tiesību nomas noteikumi.
Jaunmuižas karjers

88500070051

0,7 ha valdījumā

Nevejas skola

88500080068

2,57 ha īpašumā

Mačas

88500150121

5,71 ha īpašumā

Vilnīši

88500150111

1,6 ha īpašumā

Mazalakstes Dižklajumi 88500150126

5,23 ha valdījumā

Priežbogi

2,71 ha īpašumā

88500030071

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju medību tiesību iegūšanai un ievērojot Dundagas
novada pašvaldības Medību tiesību piešķiršanas noteikumus jāievieto informāciju par
tabulā minētajām medību platībām pašvaldības interneta vietnē un pašvaldības ēkā
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publiski pieejamā vietā. Pieteikšanās laiks varētu būt 30 dienas. Medību tiesību nomas
maksa par vienu hektāru saskaņā ar Medību tiesību noteikumiem ir 0.50 EUR. Ņemot
vērā, ka jau tagad uz atsevišķām platībām ir pieteikušies abi pretendenti, varētu būt
nepieciešama medību tiesību izsole.
Medību tiesību nomu uzdot organizēt pašvaldības privatizācijas un atsavināšanas
komisijai un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālistam.
Dundagas novada Dome nolemj:
Iznomāt medību tiesības sekojošu zemes gabalu medību platībās (izņemot apbūves
platības).
Jaunmuižas karjers

88500070051

0,7 ha valdījumā

Nevejas skola

88500080068

2,57 ha īpašumā

Mačas

88500150121

5,71 ha īpašumā

Vilnīši

88500150111

1,6 ha īpašumā

Mazalakstes Dižklajumi 88500150126

5,23 ha valdījumā

Priežbogi

2,71 ha īpašumā

88500030071

Lēmums nododams izpildei: privatizācijas, iznomāšanas un atsavināšanas komisijai un
NĪA speciālistam

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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.98.
24.04.2014.

16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Briņķi"
Pamats
1)
SIA „Ventmetrs” valdes locekļa Olafa Horsta 27.03.2014. iesniegums Nr.
120/2014 (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 31.03.2014. ar Nr. DD-326.1/14/342).
2)
Dundagas novada domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmums Nr.314
(protokols Nr.24, 10.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Briņķi”.
3) Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 1. daļa, 4. daļa un 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
Sadalīt īpašuma „Briņķi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0008
divās zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas
iespējas izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmums Nr.314
(protokols Nr.24, 10.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Briņķi” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Briņķi”
(kadastra Nr. 8850 026 0008) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0008,
sadalot to divās daļās.
Nekustamā īpašuma „Briņķi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0008
ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes
robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuve projektētajām
zemes vienībām nodrošināta no valsts autoceļa V1371 Ģibzde-Dundaga esošās
nobrauktuves, pa esošo ceļa servitūtu teritorijām un pa pašvaldības autoceļa posmu
caur zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0006, 8850 026 0054, 8850
026 0051, 8850 026 0002, 8850 026 0014. Projektētai atdalītai 1. zemes vienībai
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„Mežbriņķi” piekļuve tālāk nodrošināta pa ceļa servitūtu, kas nodibināts ar 27.11.2013.
sastādīto Pirkuma līgumu N.4287.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 1. daļa
nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina,
bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos
piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
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.
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) Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Briņķi” ar kad. Nr. 8850
026 0008 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0008 sadalīšanai divās
zemes vienībās.
2) Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. neapbūvētai 19,8 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu
„Mežbriņķi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
2.2. neapbūvētai 58,7 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 paturēt nosaukumu
„Briņķi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA „Ventmetrs” – Kuldīgas iela 11, Ventspils, LV-3601.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.99.
24.04.2014.

17.§
Par nekustamā īpašuma „Slīteres nacionālais parks” sadalīšanu
Pamats
1. Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas 24.03.2014.
iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 25.03.2014. ar Nr.DD-331.1/14/319).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. daļas 1.punkts.
3. Ministru kabineta noteikumu Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību
valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai
valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā” 14.punkts.
4. Slīteres nacionāla parka dabas aizsardzības plāns (apstiprināts ar vides ministra
2010.gada 21.janvāra rīkojumu Nr.28).
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Slīteres nacionālā parka teritorijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (turpmāk - VARAM) piekritīgajās zemēs, kuru apsaimniekošanu nodrošina
ministrijas padotības iestāde - Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - Pārvalde),
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās
un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. III.kārta” ietvaros tiek
plānoti vairāki pasākumi - dabas taku rekonstrukcija, robežzīmju, informatīvo stendu
uzstādīšana un stāvvietu ierīkošana. Tai skaitā Pārvalde plāno arī stāvlaukuma
ierīkošanu pie Pēterezera dabas takas.
Vieta, kur plānots stāvlaukums pie Pēterezera dabas takas, atrodas Kolkas pagastā
zemes gabala „Slīteres nacionālais parks” ar kadastra Nr. 8862 005 0102 zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 8862 001 0108 (kopējā platība 436,7 ha) un tā īpašuma tiesības
nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Zemes gabala piederību VARAM apliecina likuma Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās
8.panta otrā daļa un Ministru kabineta 2010.gada 31.maija noteikumu Nr.297 „Par
zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”
personā” 7.pielikuma „Zemes vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un
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nododamas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā” 96.punkts.
Lai realizētu plānoto projektu, Pārvaldei nepieciešams no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 8862 001 0108 izdalīt jaunu zemes gabalu, uz kura tiks izveidots
stāvlaukums aptuveni 960 m2 platībā.
Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas pirmais punkts nosaka, ka kadastrāli
uzmērot zemes vienības daļu, nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, bet
Ministru kabineta 2010.gada 31.maija noteikumu Nr.297 „Par zemes vienību piederību
vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās
ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā” 14.punkts
nosaka, ka gadījumos, ja sadalot šajā rīkojumā minētās zemes vienības, tiek izveidotas
jaunas zemes vienības, Ministru kabinets par to piederību vai piekritību atkārtoti
nelemj, bet nepieciešams pašvaldības lēmums ar grafisko pielikumu par zemes vienību
sadalīšanu.
Piekļūšana jaunveidojamajai zemes vienībai iespējama no valsts reģionālā autoceļa
P125 Talsi-Dundaga-Mazirbe.
Visas darbības plānotas atbilstoši Slīteres nacionāla parka dabas aizsardzības plānam
(apstiprināts ar vides ministra 2010.gada 21.janvāra rīkojumu Nr.28, spēkā no 2010.
līdz 2020.gadam). Stāvlaukums pie „Pēterezera dabas takas”, kā plānotais pasākums
norādīts dabas aizsardzības plāna 3.2. un 3.3.nodalas 4.3.punktos.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Slīteres nacionālais parks” (kadastra Nr.
8862 005 0102) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 001 0108 divās daļās
saskaņā ar lēmuma 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: Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācija –
„Šlīteres mežniecība”, Šlītere, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.100.
24.04.2014.

18.§
Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” sadalīšanu
Pamats:
1. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” ar kadastra Nr. 8850 015 0145 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Pagasta zeme”) kopplatība ir 15,13 ha, tas atrodas Dundagas
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 16 zemes vienībām.
Nekustamā īpašumu „Pagasta zeme” tiesiskais valdītājs ir Dundagas novada
pašvaldība. Nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0487 tiek gatavots zemes robežu plāns, situācijas plāns un apgrūtinājumu
plāns, lai to ierakstītu zemesgrāmatā. Lai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850
020 0487 varētu veidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, ir nepieciešams to atdalīt no
nekustamā īpašuma „Pagasta zeme”, piešķirt nosaukumu un noteikt zemes lietošanas
mērķi.
Zemes ierīcības likuma 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.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
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Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 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 „Pagasta zeme” ar kadastra Nr. 8850 015 0145
sadalīšanai.
2) Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0299, 8850 020 0304, 8850 020
0379, 8850 020 0305, 8850 005 0071, 8850 015 0145, 8850 017 0094, 8850 017 0095,
8850 017 0100, 8850 020 0240, 8850 020 0242, 8850 020 0275, 8850 020 0418,
8850 020 0487, 8850 020 0491 un 8850 023 0033 atstāt nosaukumu „Pagasta zeme”.
3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0487 piešķirt nosaukumu „Pāces
iela 2A”.
4) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0487 0,27 ha platībā mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz – neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums 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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.101.
24.04.2014.

19.§
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
Pamats
1. V. G. 2014. gada 27. marta iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
28.03.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/140-G).
2. Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.daļas 2.punkts.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.daļa.
Mērķis
Nekustamo īpašumu „Krogi”, „Mazavenāji”, „Bultas”, „Sarkanāboli”, „Knaķi”,
„Krastiņi”, „Zvejnieki”, „Vabulejas”, „Sūniņi” un „Kūkiņi” apvienošana.
Izvērtējums
V.G. ir īpašnieks sekojošiem nekustamajiem īpašumiem Dundagas novada Dundagas
pagastā:
1) „Krogi” ar kadastra Nr. 8850 001 0131, platība 11,7 ha;
2) „Mazavenāji” ar kadastra Nr. 8850 004 0087, platība 14,3 ha;
3) „Bultas” ar kadastra Nr. 8850 001 0093, platība 6,33 ha;
4) „Sarkanāboli” ar kadastra Nr. 8850 001 0069, platība 5,4 ha;
5) „Knaķi” ar kadastra Nr. 8850 001 0046, platība 5,17 ha;
6) „Krastiņi” ar kadastra Nr. 8850 001 0065, platība 14,82 ha;
7) „Zvejnieki” ar kadastra Nr. 8850 001 0087, platība 3,0 ha;
8) „Vabulejas” ar kadastra Nr. 8850 001 0050, platība 7,2 ha;
9) „Sūniņi” ar kadastra Nr. 8850 001 0063, platība 5,05 ha;
10)„Kūkiņi” ar kadastra Nr. 8850 001 0049, platība 12,06 ha.
Īpašnieks vēlas visus nekustamos īpašumus apvienot.
Zemes ierīcības likuma 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.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī
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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.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut apvienot nekustamos īpašumus „Krogi” ar kadastra Nr. 8850 001 0131,
„Mazavenāji” ar kadastra Nr. 8850 004 0087, „Bultas” ar kadastra Nr. 8850 001 0093,
„Sarkanāboli” ar kadastra Nr. 8850 001 0069, „Knaķi” ar kadastra Nr. 8850 001 0046,
„Krastiņi” ar kadastra Nr. 8850 001 0065, „Zvejnieki” ar kadastra Nr. 8850 001 0087,
„Vabulejas” ar kadastra Nr. 8850 001 0050, Sūniņi” ar kadastra Nr. 8850 001 0063 un
„Kūkiņi” ar kadastra Nr. 8850 001 0049.
2. Jaunveidojamajam nekustamajam īpašumam atstāt nosaukumu „Krogi”.
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: V.G..
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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.102.
24.04.2014.

20.§
Par ielas nosaukuma pārdēvēšanu
Pamats
1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. daļa. 15. panta 1.
daļa.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punkts.
Mērķis
Piešķirt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 017 0123.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Uz glābšanas dienestu” ar kadastra Nr. 8850 020 0469
(turpmāk – nekustamais īpašums „Uz glābšanas dienestu”) kopplatība ir 0,3 ha, tas
atrodas Dundagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0469.
Nekustamā īpašuma „Uz glābšanas dienestu” tiesiskais valdītājs ir Dundagas novada
pašvaldība.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības ielu sarakstu, nekustamajā īpašumā „Uz
glābšanas dienestu” atrodas iela „Uz glābšanas dienestu”. Adrešu reģistrā neviena ēka
šādai ielai nav piesaistīta, bet adreses nekustamajiem īpašumiem gar nekustamo
īpašumu „Uz glābšanas dienestu” ir piesaistītas Talsu ielai un Pāces ielai.
Lai sakārtotu adresāciju Dundagas ciemā būtu nepieciešams mainīt nekustamā
īpašuma „Uz glābšanas dienestu” nosaukumu un zemes vienībai piešķirt ielas
nosaukumu.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam
lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma:
1) 14. panta 2. daļu nosaukumus ielām ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus
pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome;
2) 14. panta 4. daļu apstiprinātie nosaukumi ielām novada teritoriālajā iedalījumā novada pagastā - nedrīkst atkārtoties;
15. panta 1. daļu nosaukumus ielām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot
3)
Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu,
ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
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Pēc Attīstības un plānošanas komitejas ierosinājuma, tika veikta iedzīvotāju aptauja,
kuras rezultātā ir izteikušies 62 respondenti, no kuriem 41 atbalstījuši ielas
pārdēvēšanu par „Bānīša iela”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 020 0469 nosaukumu „Uz
glābšanas dienestu” uz „Bānīša iela”.
2) Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 020 0469 ielas
nosaukumu „Bānīša iela” .
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 Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Lēmuma projekta sagatavotājs: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns.

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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.103.
24.04.2014.

21.§
Par apbūvei paredzēto zemes vienību nosaukumu pārdēvēšanu
Pamats
1.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. daļa. 15. panta 1.
daļa.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punkts.
2.
Mērķis
Pārdēvēt nosaukumus nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 020 0211 un
8880 020 0274.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pāces iela” ar kadastra Nr. 8850 020 0211 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Pāces iela”) kopplatība ir 0,287 ha, tas atrodas Dundagas ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0211.
Nekustamā īpašuma „Dārza ielas apbūve” ar kadastra Nr. 8880 020 0274 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Dārza ielas apbūve”) kopplatība ir 0,8597, tas atrodas Dundagas
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8880 020 0274.
Nekustamo īpašumu „Pāces iela” un „Dārza ielas apbūve” tiesiskais valdītājs ir
Dundagas novada pašvaldība. Abiem nekustamajiem īpašumiem ir sagatavoti zemes
robežu plāni, situācijas plāni un apgrūtinājumu plāni, lai tos ierakstītu zemesgrāmatā.
Lai nekustamā īpašuma nosaukumi būtu pielāgoti adresācijas sistēmai, būtu
nepieciešams mainīt nekustamā īpašuma „Pāces iela” un „Dārza ielas apbūve”
nosaukumus.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam
lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma:
1) 14. panta 2. daļu nosaukumus apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina
attiecīgās pašvaldības dome;
2) 14. panta 4. daļu apstiprinātie nosaukumi apbūvei paredzētajām zemes vienībām nedrīkst atkārtoties;
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3) 15. panta 1. daļu nosaukumus 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.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8850 020 0211 nosaukumu „Pāces
iela” uz „Liepu iela 5”.
2) Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8880 020 0274 nosaukumu „Dārza
ielas apbūve” uz „Dārza iela 4”.
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 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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.104.
24.04.2014.

22.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamajam īpašumam „Kannenieki”
Pamats
1. SIA „Kurzemes mežierīcība” 21.03.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 25.03.2014. ar Nr.DD-3-26.1/14/129-K).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4.
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
5.
Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta
apbūves noteikumi”.
6.
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Kannenieki” ar kadastra Nr. 8850 031 0025 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Kannenieki”) kopplatība ir 17,2 ha, tas atrodas Valpenes
teritoriālajā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no vienas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0025, kuru 9,4 ha
platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 6,9 ha meži, 0,3 ha zem ūdens, 0,4 ha
zem ceļiem un 0,2 ha citas zemes.
Nekustamā īpašuma „Kannenieki” īpašnieks SIA „Dundaga” 2014. gada 18. marta
pirkuma līgumā, kas noslēgts ar SIA „Kurzemes mežierīcība” ir pilnvarojusi SIA
„Kurzemes mežierīcība” un tās valdes priekšsēdētāju Dzintaru Dankbāru ierosināt un
gādāt par nepieciešamo zemes ierīcību.
SIA „Kurzemes mežierīcība” vēlas nekustamā īpašuma „Kannenieki” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8850 031 0025 sadalīt divās daļās atdalot neapbūvētu zemes
gabalu ar mežu apmēram 5,7 ha platībā.
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.
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Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem
Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11)
nekustamā īpašuma „Kannenieki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 031
0025 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Mežu teritorijas” (MT).
Saistošajos noteikumos Nr.11 nav noteikta jaunveidojamā zemes gabala minimālā
platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu
prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamajai zemes vienībai (1.variantā 2.zemes vienība, 2.variantā
1.zemes vienība) iespējama pa plānotu servitūta ceļu.
Iepazīstoties ar situāciju, pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieki
secināja, ka nekustamo īpašumu „Kannenieki” šķērso pašvaldības ceļš ValpeneSabdagas, zem kura zeme izdalīta kā atsevišķs īpašums.
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 „Kannenieki”
(kadastra Nr. 8850 031 0025) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 031
0025, sadalot to četrās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 2. pielikumu.
2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
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: SIA „Kurzemes mežierīcība”, „Uplejas”, Ziru pagasts, Ventspils
novads, LV-3624.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.105.
24.04.2014.

23. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Silmaļi”
Pamats
1. Ž.Š. 10.04.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 14.04.2014. ar Nr.
DD-3-26.1/14/174-Š).
2. Dundagas novada domes 2013. Gada 28. Novembra sēdes lēmums Nr.291 (protokols
Nr.23, 24.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmaļi”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. Panta 1. Daļa, 4. Daļa un 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
Sadalīt īpašuma „Silmaļi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0026 divās
zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas
izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2013. gada 28. Novembra sēdes lēmums Nr.291 (protokols
Nr.23, 24.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmaļi” tika
atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silmaļi” (kadastra Nr. 8850
026 0008) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0026, sadalot to divās daļās.
Nekustamā īpašuma „Silmaļi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0026 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu
plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuve projektētajām zemes vienībām
nodrošināta no valsts vietējā autoceļa V1382 Meļķi-Ostes-Neveja-Tierķi, tad pa esošo
servitūta ceļu.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. Panta 1. Daļa nosaka, ka
nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus
ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas
un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
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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.
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. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silmaļi” ar kad. Nr. 8850 008
0026 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0026 sadalīšanai divās zemes
vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. apbūvētai 10,10 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 atstāt nosaukumu „Silmaļi” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.2. neapbūvētai 5,0 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu
„Vecpūces” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Ž.Š.
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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.106.
24.04.2014.
24.§

Par nekustamā īpašuma „Stumbri” sadalīšanu
Pamats
1. A.N. 2014. gada 7. aprīļa iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 08.04.2014.
ar Nr. DD-3-26.1/14/168-N).
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 „Stumbri” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Stumbri” ar kadastra Nr. 8850 007 0017 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Stumbri”) kopplatība ir 31,09 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā
un sastāv no:
1) 8,3652 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 007 0017,
kura atrodas Jaunmuižas teritoriālajā ciemā;
2) 13,9072 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 007 0018,
kura atrodas Šlīteres teritoriālajā ciemā;
3) 4,1000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 007 0026,
kura atrodas Šlīteres teritoriālajā ciemā;
4) 4,7176 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 007 0043,
kura atrodas Jaunmuižas teritoriālajā ciemā.
Nekustamā īpašuma „Stumbri” īpašnieks A.N. vēlas no nekustamā īpašuma „Stumbri”
atdalītu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 007 0017, 8850 007 0018, 8850 007
0043 un piešķirt tām nosaukumu „Mežstumbri”. Īpašnieks lūdz atdalāmajām zemes vienībām
un atlikušajai nekustamā īpašuma „Stumbri” zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
Zemes ierīcības likuma 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
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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.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 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.

1)

2)
3)
4)

Dundagas novada Dome nolemj:
Piekrist nekustamā īpašuma „Stumbri” ar kadastra Nr. 8850 007 0017 sadalīšanai,
atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 007 0017, 8850 007 0018 un
8850 007 0043.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 007 0026 atstāt nosaukumu „Stumbri”.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 007 0017, 8850 007 0018 un
8850 007 0043 piešķirt nosaukumu „Mežstumbri”.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 007 0017 8,3652 ha platībā, 8850 007 0018
13,9072 ha platībā, 8850 007 0026 4,1000 ha platībā un 8850 007 0043 4,7176 ha platībā
atstāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: Indulim Šermuksnim – 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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.107.
24.04.2014.

25.§
Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
2. redakcijas publisko apspriešanu
Pamats
1. Dundagas novada domes 27.03.2014. sēdes lēmums Nr. 70 (protokola Nr. 5. 12. §) „Par
Dundagas novada pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas
pilnveidošanu”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 88. un 89. punkts.
Mērķis
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 27.03.2014. sēdes lēmums Nr. 70 (protokola Nr. 5. 12. §)
„Par Dundagas novada pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas
pilnveidošanu” tika nolemts līdz 2014. gada aprīļa domes sēdei pilnveidot Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma ar grozījumiem 1. redakciju atbilstoši
institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa ir sagatavojusi
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.711) 89. punktu, ja
tiek pieņemts šo noteikumu 87.2.apakšpunktā minētais lēmums, pēc lēmuma izpildes
teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju iesniedz pašvaldības domē šo noteikumu
78.punktā minētajā kārtībā. Dome pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma
pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu, ievietojot to TAPIS un pašvaldības tīmekļa
vietnē un izziņojot citos sabiedrībai pieejamos veidos, kā arī norādot termiņu, kas nav
īsāks par trim nedēļām, kurā sabiedrība var izteikt viedokli par teritorijas plānojuma
pilnveidoto redakciju.
MK noteikumi Nr.711 89. punkts nosaka, ka par teritorijas plānojuma pilnveidoto
redakciju pašvaldība pieprasa atzinumus no darba uzdevumā minētajām institūcijām.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1) Nodot Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma ar grozījumiem 2.
redakciju publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
2) Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2014. gada 12. maijam līdz 2. jūnijam.
3) Sabiedrības līdzdalības pasākumu noteikt 2014. gada 21. maijā plkst. 16:00,
Dundagā, Pils ielā 14.
4) Paziņojumu par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma ar
grozījumiem pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu publicēt pašvaldības
mājas lapā www.dundaga.lv un laikrakstā „Dundadznieks”.
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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.108.
24.04.2014.

26.§
Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
I. O. iesniegums Nr.DD-3-26.2/14/81-O no 10.02.2014 Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.1.punkts.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai. Lemt par personas
nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību.
Izvērtējums
Lēmuma daļa saturs personas datus, tādēļ netiek publicēta.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt dzīvojamo platību I.O. dzīvokli Puķu ielā 4, dzīvoklis 1 uz vienu gadu.
Lēmums nosūtāms: I. O.
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam.

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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.109.
24.04.2014.

27.§
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Pamatojums:
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Mērķis
Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību
Izvērtējums
1. Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 6.martā saņemts A.N., dzimušas 1969.gada
11.augustā, deklarētas Dundagas novada, Dundagas pagasta, Dundagā, Pāces ielā 1, kuru
uz ģenerālpilnvaras pamata pārstāv A.D., personas kods xxxxxxxxxx dzīvojošs
xxxxxxxxxxxx, rakstveida iesniegums, reģ. Nr. DD-3-26.2/14/102-N., kurā lūgts anulēt
ziņas par A.R., dzimuša xxxxxxxx, deklarēto dzīvesvietu adresē Maija iela 6-3, Dundaga,
Dundagas pagasts, Dundagas novads, norādot, ka A.R. nav tiesības dzīvot A.N.
piederošajā īpašumā un būt tur sasniedzamam attiecībās ar valsti un pašvaldību. A.N.
iesniegumam pievienojusi 2014.gada 26.februārī izsniegto Zemesgrāmatu apliecību
(kopija), nodalījums Nr. 1006-3, kadastra numurs: 88509000108, kas apliecina, ka
minētā nekustamā īpašuma īpašumtiesības ierakstītas zemesgrāmatā uz A.N. vārda, kā
arī ģenerālpilnvaru (kopija), izdotu 2012.gada 23.novembrī zvērinātas notāres Ingunas
Bakanovskas praksē reģ. Nr.2633, kas apliecina tiesības pilnvarotajai personai A.D.
rīkoties A.N. vārdā.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks
pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Pārbaudot LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personu, redzams, ka Andis
Roze dzīvesvietu Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā Maija ielā 6, dz.3
deklarējis 1994.gada 11.janvārī. Pašvaldības rīcībā nav ziņu par Anda Rozes tiesisko
pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē, jo dzīvesvietas deklarācijas (īslaicīgi
glabājamas lietas), saskaņā ar lietu glabāšanas termiņiem par 1994.gadu ir jau
iznīcinātas. Vadoties no A.N. iesniegumā minētajām ziņām un pašvaldības rīcībā esošās
informācijas, A.R. minētajā dzīvoklī dzīvojis kopā ar savu vecmāmiņu (bijušā īpašnieka
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U.R. māte). A.R. ir bijušā dzīvokļa īpašnieka U.R. mirušās māsas dēls, tātad iespējams
dzīvesvietu minētajā adresē deklarējis uz radniecības pamata.
Iesniegumā A.N. papildus paskaidrojusi, ka A.R. mutiski solījies anulēt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iepriekšminētajā adresē, taču to vēl līdz šim nav izdarījis, kā arī
minētajā adresē nedzīvo jau ilgus gadus. Līdz ar to uz A.N. piederošā īpašuma (dzīvokļa)
adresi vairākus gadus tiek sūtītas A.R. adresētas vēstules un pasta sūtījumi, kurus
adresāts nesaņem, jo jebkādi kontakti A.N. ar A.R. ir zuduši.
3. Lai izvērtētu A.N. iesniegumā norādītos apgalvojumus, par to, vai ir pamats anulēt
ziņas par A.R. deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2014.gada 12.martā nosūtīja A.R. vēstuli,
ierakstītā pasta sūtījumā, ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža
ierasties pašvaldībā un sniegt paskaidrojumus par A.N. iesniegumā minētajiem faktiem,
vai arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu viņa tiesības būt deklarētam
iepriekšminētajā adresē.
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, personai ir
tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma
lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata. Konstatēts, ka A.R. noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un
dokumentus iesniedzis, kas apliecinātu tiesisko pamatu.
No iepriekš minētā secināms, ka persona faktiski minētajā adresē nedzīvo un nav
sasniedzama jau vairākus gadus, kas ir papildus motivācija deklarētās dzīvesvietas
anulēšanai, kā arī A.N. papildus minējusi, ka A.R. nav nedz viņas radinieks, nedz kāda
vienošanās - ne rakstiska, ne mutiska par dzīvojamās telpas nodošanu lietošanā nav
noslēgta.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā A.N. 2014.gada 6.marta iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus
noskaidroto, kā arī ievērojot to, ka A.R. nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu
tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka personai zudušas
tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un ziņas par A.R. deklarēto dzīvesvietu ir
anulējamas.
Izvērtējot lietas apstākļus, Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2)punktu
Dundagas novada Dome nolemj:
Anulēt ziņas par A.R., personas kods xxxxxxx. deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas
novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Maija iela 6, dz.3.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta (3) daļai administratīvais akts, kas paziņots kā
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas
pastā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu
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A.N. un A.R. vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā,
Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.110.
24.04.2014.

28.§
Par Aigara Kehera atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa amata
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts
2. A.Kehera personīgs iesniegums (reģ.03.04.2014. Nr.3-26.2/14/155-K)
Mērķis
Atbrīvot Aigaru Keheru no Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas
locekļa amata
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 3.aprīlī saņemts Aigara Kehera iesniegums,
kurā lūgts atbrīvot viņu no Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas
priekšsēdētāja amata.
Sarunā ar Aigaru Keheru noskaidrojās, ka viņš vēlas, lai viņu atbrīvo no Dundagas
novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata, tas ir, viņš nevēlas veikt
nekādus pienākumus Dundagas novada pašvaldības Administratīvajā komisijā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Ar 2014.gada 25.aprīli (pēdējā amata pienākumu pildīšanas diena) atbrīvot
Aigaru Keheru (personas kods: xxxxxxxxxxxx) no Dundagas novada pašvaldības
Administratīvās komisijas locekļa amata.
Lēmums nododams izpildei
Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.111.
24.04.2014.

29.§
Par Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa un
priekšsēdētāja ievēlēšanu
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts
2. V.Šleinera personīgs iesniegums (reģ.08.04.2014. Nr.3-26.2/14/170-Š)
Mērķis
Ievēlēt Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekli un
priekšsēdētāju
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 3.aprīlī saņemts Aigara Kehera iesniegums,
kurā lūgts atbrīvot viņu no Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas
locekļa amata.
Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts ar
Dundagas novada domes 2009.gada 8.jūlija lēmumu Nr.37) 3.1.punkts nosaka, ka
Administratīvā komisija izveidojama 7 locekļu sastāvā: komisijas priekšsēdētājs un 6
komisijas locekļi.
Ir saņemts Valda Šleinera iesniegums, kurā viņš izsaka vēlmi darboties Dundagas
novada Administratīvajā komisijā.
Līdz domes sēdei ir jāapzina komisijas locekļi un jānoskaidro kurš vēlētos vadīt šo
komisiju.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Ar 2014.gada 25.aprīli ievēlēt par Dundagas novada pašvaldības Administratīvās
komisijas locekli Valdi Šleineru (personas kods: xxxxxxxxxxxx).
2. Ar 2014.gada 25.aprīli ievēlēt par Dundagas novada pašvaldības Administratīvās
komisijas priekšsēdētāju Aigu Ūdri (personas kods: xxxxxxxxxxxxx).
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.112.
24.04.2014.

30.§
Par kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm
Pamats:
Likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturtā daļa.
Mērķis:
Nodrošināt kārtības noteikšanu, kādā tiek organizēts un veikts atklātas balsošanas ar
vēlēšanu zīmēm process.
Izvērtējums:
Ir sagatavots iekšējā normatīvā akta „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu
zīmēm”, projekts, kurā ir izstrādāta kārtība par balsošanas procedūru, balsojot par
domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora
vietnieka un pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajiem kandidātiem.
Izstrādātā kārtība sniedz skaidru un nepārprotamu priekšstatu par kārtību, kā notiek
balsošana, par vēlēšanu zīmju saturu, kā tiek aizpildītas vēlēšanu zīmes, par balsu
skaitīšanu un rezultātu paziņošanu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu „Kārtība, kādā noris
atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.113.
24.04.2014.

31.§
Par atļauju savienot amatus
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9. un 24.punkts; likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa, 7.panta piektās
daļas 4.punkts, 8.1 panta 4.1 daļa, piektā daļa
Mērķis
Izvērtēt iespēju savienot amatus un atbrīvot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas
Izvērtējums
1. Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 7.aprīlī saņemts Dundagas novada
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Ritas Langmanes (turpmāk arī – Iesniedzēja)
iesniegums, kurā lūgts atļaut savienot Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas
(turpmāk arī – Dzimtsarakstu nodaļa) vadītāja amatu ar Dundagas novada pašvaldības
Bāriņtiesas (turpmāk arī – Bāriņtiesa) sekretāres amatu un Dundagas novada pašvaldības
Vēlēšanu komisijas (turpmāk arī – Vēlēšanu komisija) locekļa amatu.
2. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta
4.1 daļa nosaka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts
amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem
lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz
personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot
vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas
attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos jautājumus izvērtē
un atspoguļo lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu iestādes vadītāju
amatā ieceļ dome. Tātad arī jautājumu par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata savienošanu
ar Bāriņtiesas sekretāra amatu un Vēlēšanu komisijas locekļa amatu izlemj dome.
3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
piektās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldību iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada
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interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida
atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta
piektā daļa nosaka:
“Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta
pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar
citu amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai;
11) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
2) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.”
Dome secina, ka Iesniedzējas gadījumā amatu savienošana neradīs interešu konfliktu,
nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā
daļa nosaka:
„Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā
likuma 7.pantaotrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un
trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot
savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi
atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās, kurās valsts
vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, vai
kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldība vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir
dalībnieks. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta,
profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.”
Ņemot vērā minēto secināms, ka Iesniedzēja neieņems vairāk kā divus citus algotus
vai citādi atlīdzināmus amatus.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atļaut Ritai Langmanei savienot Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja amatu ar Dundagas novada pašvaldības Bāriņtiesas sekretāra amatu un Dundagas
novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa amatu.
Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai; Ritai
Langmanei
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.114.
24.04.2014.

32.§
Par domes priekšsēdētāja vietnieces Lindas Pavlovskas iesniegumu
Pamatojums
1) Likuma „Par pašvaldībām” 66.pants
2) Lindas Pavlovskas 2014.gada 16.aprīļa iesniegums Dundagas novada Domei ar
lūgumu atbrīvot viņu no Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vietnieka amata.

Dundagas novada Dome nolemj:

Pieņemt zināšanai Lindas Pavlovskas iesniegumu un konstatēt, ka viņa ir atkāpusies no domes
priekšsēdētaja vietnieces amata.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.115.
24.04.2014.

33.§
Par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 20.pants, 21.panta pirmās daļas 10.punkts, 40.pants
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pants, 21.panta pirmās daļas
10.punktu, 40.pantu un, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus (pievienots arī balsu
skaitīšanas komisijas 2014.gada 24.aprīļaa protokols Nr.1),

Dundagas novada Dome nolemj:
Par Dundagas novada Domes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēt Andru Grīvāni /personas
kods xxxxxxx/ .

Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.116.
24.04.2014.

34.§
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmā daļa
Mērķis
Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana domes priekšsēdētājam
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 22.aprīlī saņemts domes priekšsēdētāja
Gunāra Laicāna iesniegums, kurā lūgts piešķirt apmaksātu 2 kalendārās nedēļas ilgu
atvaļinājumu, tas ir, no 2014.gada 30.aprīļa līdz 2014.gada 15.maijam.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu algotai amatpersonai piešķir apmaksātu atvaļinājumu. Šā
atvaļinājuma piešķiršanai piemēro Darba likuma normas. Darba likuma 150.panta trešā daļa
nosaka, ka darbinieks var prasīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu par pirmo darba
gadu, ja viņš pie darba devēja ir nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus mēnešus.
Par laika periodu no 2014.gada 24.janvāra līdz 2014.gada 13.jūnijam Gunāram
Laicānam kā domes priekšsēdētājam ir tiesības prasīt un darba devējam, saņemot šādu
prasību, ir pienākums piešķirt 2 kalendārās nedēļas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Dundagas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam 2 kalendārās
nedēļas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (no 2014.gada 30.aprīļa līdz 2014.gada
15.maijam) par laika periodu no 2013.gada 15.decembra līdz 2014.gada 14.jūnijam.
Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Dundagas
novada domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.117.
24.04.2014.

35.§
Par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Dundagas novada
pašvaldības izpilddirektores Ingas Ralles 2014.gada 23.aprīļa iesniegums (Dundagas novada
pašvaldībā reģistrēts ar numuru DD-3-26.2/14 ar precizējumu Nr. DD-3-26.2/14/189.-R).
Mērķis
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošana no amata
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 23.aprīlī saņemts Ingas Ralles iesniegums (Dundagas
novada pašvaldībā reģistrēts ar numuru DD-3-26.2/14 ar precizējumu), kurā viņa lūdz atbrīvot
no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata pēc LR Darba likuma 114.pantapusēm savstarpēji vienojoties, ar 2014.gada 24.aprīli.
Domes priekšsēdētājs informē, ka I.Ralle paziņojusi, ka no 24.04.2014. slimības dēļ nevar
ierasties darbā (24.04.2014. izsniegta darba nespējas lapa).
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atbrīvot Ingu Ralli no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata pēc Darba
likuma 114.panta- darbinieka un darba devēja vienošanās.
2. Vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ingu Ralli uzdot noslēgt
Dundagas novada domes priekšsēdētājam.
Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.118.
24.04.2014.

36.§
Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 11.punkts; Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 33.panta pirmā daļa; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta pirmā daļa, 4.1 daļa,
piektā daļa
Mērķis
Par pašvaldības izpilddirektora aizvietošanu un valsts amatpersonas amatu savienošanu
Izvērtējums
I
1. Dundagas novada pašvaldības izpilddirektors izteicis vēlmi izbeigt darba tiesiskās
attiecības un informējis, ka šobrīd neveic darbu pārejošas darbnespējas dēļ.
2. Lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību, ir nepieciešams iecelt
pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju. Pildīt izpilddirektora pienākumus aicināts
Dundagas novada pašvaldības iestādes “Saimnieciskais dienests” (turpmāk arī –
Saimnieciskais dienests) vadītājs Andris Kojro, kas minētos pienākumus piekritis pildīt.
II
3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
otrā daļa nosaka:
“Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma
7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā
noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts
amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem
citās valsts vai pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, vai kapitālsabiedrībās, kurās
valsts vai pašvaldība vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks. Par šajā daļā
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minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un
radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.”
Iepazīstoties ar faktiskajiem apstākļiem secināms, ka Andris Kojro ieņem tikai vienu
algotu vai citādi atlīdzinātu amatu, tas ir, Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu.
4. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta
pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, vienlaikus ieņem
citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas)
rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas amatā
rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu
savienot ar citu amatu.
Dundagas novada pašvaldībā ir saņemts Andra Kojro lūgums atļaut Saimnieciskā
dienesta vadītāja amatu savienot ar pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja amatu.
5. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 4.1
daļa nosaka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts
amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem
lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz
personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot
vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas
attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos jautājumus izvērtē
un atspoguļo lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu izpilddirektoru
(tajā skaitā, pienākumu izpildītāju) amatā ieceļ dome. Tātad arī jautājumu par atļauju savienot
amatus izlemj dome.
6. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
piektās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldību iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada
interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida
atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta
piektā daļa nosaka:
“Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta
pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar
citu amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai;
11) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
2) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.”
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Secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores Ingas Ralles prombūtnes laikā (kā arī
gadījumā, ja darba tiesiskās attiecības ar Ingu Ralli tiek izbeigtas, līdz pašvaldības
izpilddirektora iecelšanai) par izpilddirektora pienākumu izpildītāju iecelt Dundagas novada
pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāju Andri Kojro, nosakot piemaksu 30 procentu
apmērā no Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāja mēnešalgas.
Aizvietotājs veic arī Centrālās administrācijas vadītāja pienākumus.
2. Pakļautību pār Dundagas novada pašvaldības Saimniecisko dienestu 1.punktā minētajā
aizvietošanas/pienākumu izpildīšanas laikā īsteno Dundagas novada dome ar domes
priekšsēdētāja starpniecību.
3. Atļaut Andrim Kojro 1.punktā minētajā aizvietošanas/pienākumu izpildīšanas laikā
savienot Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu ar Dundagas
novada pašvaldības izpilddirektora (tajā skaitā, Centrālās administrācijas vadītāja) amatu.
Lēmums nosūtāms
Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai; Andrim Kojro
Lēmums nododams izpildei
Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.119.
24.04.2014.

37.§
Par grozījumiem nolikumā
„Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības,
profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem”
Pamats:
1.Likums „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts.
2.Izglītības likuma 17.panta 27.punkts.
3. Dundagas novada domes 23.05.2013. lēmums Nr. 110 (protokols nr.10.) 8.§ „Par naudas
balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu
izglītības izglītojamajiem un pedagogiem”
Mērķis:
Nodrošināt naudas balvas piešķiršanas mehānismu Dundagas novada vispārējās izglītības,
profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem
Izvērtējums:
23.05.2013. tika pieņemts nolikums „Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada
vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un
pedagogiem”. Nolikuma 3.10.punktā minētās naudas balvas ir atšķirīgas par vispārizglītojošo
izglītības programmu un interešu/profesionālās ievirzes izglītības programmu sasniegumiem.
Grozījumu mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi piešķirot naudas balvas Dundagas
novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un
pedagogiem, palielinot naudas balvas par sasniegumiem vispārizglītojošajās izglītības
programmās līdz interešu/profesionālās ievirzes izglītības programmu līmenim par
sasniegumiem vienāda līmeņa konkursos, olimpiādēs un skatēs.
Nolikuma 3.2.punkts paredz izveidot komisiju, kuras sastāvā ir izpilddirektors, skolu
pārstāvji, izglītības speciālists un deputāti. Ņemot vērā to, ka nolikuma 3.10.punktā noteikti
precīzi kritēriji naudas balvas piešķiršanai, pastāv iespēja šo naudas balvas piešķiršanas
pienākumu deleģēt katras iestādes vadītājam.
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Dundagas novada Dome nolemj:

1.Izdarīt grozījumus nolikumā „Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās
izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem”,
izsakot 3.2. punktu šādā redakcijā:
„3.2. Saskaņā ar nolikuma 3.10.punktā minētajiem kritērijiem, balvu piešķir
attiecīgās iestādes vadītājs, lēmumu saskaņojot ar augstākstāvošo amatpersonu.”
2.Svītrot 3.9.punktu.
Lēmums nododams izpildei izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs
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PIELIKUMS
Dundagas novada Domes
2014.gada 24.aprīļa lēmumam Nr.
(prot.nr. 7., 14 .§)
Npk

Zemes gabala nosaukums

Platība
ha

Kadastra numurs

Zemes gab.
statuss

1

1905.gada iela 4 daļa

1,5

88500150093

piekrītoša

2

Zeme Uzvaras ielā daļa

1,5

88500200177

īpašumā

3

Meža iela-apbūve

1,2

88500200203

īpašumā

4

Zeme Pils ielā

1,39

88500200289

īpašumā

5

Ievlejas 13

0,06

88500200309

piekrītoša

6

Ievlejas 34

0,06

88500200330

piekrītoša

7

Ievlejas 55

0,06

88500200351

Piekrītoša

8

Ievlejas 92

0,06

88500200357

piekrītoša

9

Ievlejas 95

0,06

88500200388

piekrītoša

10

Piemiņas vieta

0,76

88500150137

piekrītoša

11

Laukdārzi

~ 7,50

88500250035

īpašumā

12

Laukzemes

3,5

īpašumā
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