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SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.13.
2014.gada 28.augustā
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 8 deputāti: Guntis Pirvits, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida
Šnikvalde, Linda Pavlovska, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts, Una Sila
Nepiedalās- Andra Grīvāne - atrodas ārpus Latvijas
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča

  

  

Papildus izsludinātajai sēdes darba kārtībai tiek rosināts darba kārtībā iekļaut
jautājumus:
1. Par zemes ier c bas projekta apstiprinšanu  pašumiem „Vrpas” un „Strautmai”
2. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības infrastruktūras objektam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Iekļaut sēdes darba kārtībā 27.jautājumu:
„Par zemes ier c bas projekta apstiprinšanu  pašumiem „Vrpas” un „Strautmai”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 3 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, U.Sila), pret – nav,
atturas – 2 (G.Abaja- lēmuma projekts ir tieši tāds pats kā tika virzīts uz komitejām, kur
tika noraidīts, nav papildus argumentācijas skatīt jautājumu vēlreiz, L.Pavlovska)
Priekšlikums iekļaut darba kārtībā punktu „Par papildus finansējuma piešķiršanu
pašvaldības infrastruktūras objektam” ir noraidīts, jo tas nav saņēmis nepieciešamo
balsu skaitu 2/3 no klātesošajiem domes deputātiem.
Sēdes darba kārtībā:
• Izpilddirektora p.i. un domes priekšsēdētāja ziņojums
1.
Par finansējumu Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu dokumentu attēlu
izstrādei
2.
Par nolikumu stipendiju piešķiršanai Dundagas novada vidusskolas audzēkņiem
3. Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” nolikumu un
vērtēšanas kritērijiem
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4.
Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” vērtēšanas
komisijas priekšlikumiem par finansējuma piešķiršanu projektu realizēšanai
2014.gadā
Par pašvaldības līdzfinansējumu b-bas „Randalist” realizējamam projektam
5.
„Baltijas jūras piekrastes līvu kultūras mantojuma norādes zīmes Mazirbē, Košragā,
Saunagā un Vaidē”
6.
Par dalību atklātos projektu konkursos energoefektivitātes palielināšanai 7. Par
papildu finansējumu DMMS telpas remontam un PII „Kurzemīte” nojumēm
7.
Par papildus finansējumu Pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” darbinieku
atlīdzībai
Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu
8.
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām
sadales kārtības apstiprināšanu
9.
Par finansējumu Dundagas dīķa pirmsprojekta izpētei
10.
Par tirgus nodevām
11.
Par īpašuma „Ošlejas” cirsmu pārdošanu izsolē
12.
Par novada domes lēmuma atcelšanu par zemes ierīcības projekta izstrādi
īpašumam „Veidnieki”
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mežstrauti”
13.
Par nekustamā īpašuma
„Apiņi” sadalīšanu
14.

15.
Par lietošanas m r a noteikšanu zemes vien bas daai  pašum „Celmi”
16.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Žoki” un
„Jaunžoki”.
17.
Par finansējuma paredzēšanu plānotā pašvaldības koplietošanas autoceļa
Mazirbe – Košrags posma atsavināšanai
19. Par zemes ier c bas projekta izstrdi nekustamajam  pašumam „Tirgoi”
20. Par budžeta grozījumiem Kolkas pamatskolai
21. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības nolikumā
22.
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
23.
Par suvenīru izgatavošanu pašvaldībai
24. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršana”
25. Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
apstiprināšanu
26. Par zemes ier c bas projekta apstiprinšanu  pašumam „Kannenieki”
27.
Par zemes
ier c bas projekta apstiprinšanu  pašumiem „Vrpas” un „Strautmai”

 


•



Par dzesēšanas kameru iegādi

Izpilddirektora p.i. un domes priekšsēdētāja ziņojums
Domes priekšs d tjs Gunrs Laicns zio par aktualitt m
1. Ar 8.septembri darbu uzsks jaunais izpilddirektors
2. B tu nepieciešama kult ras un sporta paskumu anal zi aizvad taj sezon
3. Par skolu gatav bu jaunajam mc bu gadam un par nepieciešamajiem tehniskajiem
uzlabojumiem mc bu telps
4. Par procesiem, kas noris saist b ar Kolkas att r šanas iekrtu rekonstrukciju
Izpilddirektora p.i. Andris Kojro inform par l mumu izpildes gaitu
1. Mazirbes ciem ir pabeigts izb v t ielu apgaismojumu
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2. Kolk gj ju celia izb ve iet uz beigm
3. Par procesiem, kas noris saist b ar Kolkas att r šanas iekrtu rekonstrukciju un
priekšatt r šanas iekrtu izb vi
4. Pabeigts Kolkas pamatskolas dabas zin bu kabineta remonts
5. Pabeigts jumta remonts Kubalu skolai
6. Notiek sagatavošanas darbi pils balkona rekonstrukcijai
7. oti smagn ji norit PII „Kurzem te” jumta remonta darbi
8. Uzstd ts ielu apgaismojums
Dundagas centr pie gj ju prejas

9. Uzskta bojto koku z šana u.c.
Sdei pievienojas deputts Ansis Roderts.

1.§
Par finansējumu Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu
dokumentu attēlu izstrādei
G.Laicns

Pamats
Valts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts
Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.928.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 205 ” Par finansējumu Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu
dokumentu attēlu izstrādei”. Lēmums pievienots protokolam.

2. §
Par nolikumu stipendiju piešķiršanai
Dundagas novada vidusskolas audzēkņiem

G.Laicns, G.Abaja, G.Pirvits, U.Sila, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, A.Roderts
Pamats:
1.Likums „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts.
2.Izglītības likuma 17.panta 21.punkts.

Dundagas vidusskolas direktore A.Štrausa iepazīstina ar sagatavoto pārskatu par
vidusskolas reitingu citu bijušā Talsu rajona vidusskolu starpā, kas ir pietiekami augsts.
Skolas viedoklis par stipendijām- būtu labi, ja skolēni tiktu stimulēti mācībām arī
materiāli.
Secina, ka vairāk ir jāatspoguļo skolas labie mācību sasniegumi dažādos informācijas
pasniegšanas veidos.
G.Abaja norāda, ka no Valsts kontroles ir bijis aizrādījums augstskolām, ka tikai par
mācību sasniegumiem maksāt stipendiju nevar, ir jāņem vērā arī sociālā situācija.
Vecāku padomes pārstāve Tamāra Kaudze atbalsta stipendiju ieviešanu skolā.
A.Roderts ierosina stipendijas maksāt nevis 4x gadā, bet divas – beidzoties semesteim.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila), pret – nav, atturas –2 (G.Abaja, A.Roderts)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 206 ”Par nolikumu stipendiju piešķiršanai Dundagas novada
vidusskolas audzēkņiem”. Lēmums pievienots protokolam.

 



 
     
  

3.§
Par projektu konkursa „Atbalsts vietjo iniciatvu projektiem” nolikumu un
vrtšanas kritrijiem

Zio L.Laicns; G.Laicns
Pamats
1. Dundagas novada domes Att st bas un plnošanas komitejas priekšlikums (pieemts
14.08.2014. s d ).
2. Dundagas novada
domes 27.03.2014. s des l mums Nr.60 2.§ „Par pašvald bas

finans juma pieš iršanas krt bu daždu projektu un paskumu realizcijai”. Nolikuma
Dundagas novada pašvald bas projektu konkursam „Atbalsts viet jo iniciat vu
projektiem” 29.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 207 ”Par projektu konkursa „Atbalsts viet jo iniciat vu projektiem”
nolikumu un v rt šanas krit rijiem”. Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
vērtēšanas komisijas priekšlikumiem par finansējuma piešķiršanu
2014.gadā 


 projektu realizēšanai
,
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Pamats
1. Dundagas novada
domes 27.03.2014. s des l mums Nr.60 2.§ „Par pašvald bas

finans juma pieš iršanas krt bu daždu projektu un paskumu realizcijai”. Nolikuma
Dundagas novada pašvald bas projektu konkursam „Atbalsts viet jo iniciat vu
projektiem” 25., 35.punkts.
2. Dundagas novada domes 19.08.2014. s des l mums Nr.201 1.§ „Par projektu konkursa
„Atbalsts viet jo iniciat vu projektiem” v rt šanas komisijas apstiprinšanu”.
L.Laicns inform , ka bija iesniegti 7 projekti, no kuriem p c 2 v rt šanas krtm uz
apstiprinšanu dom komisija virza 5 projektus. 
Diskusija izv ršas par š projektu konkursa m r i, ko izrais ja izv rt šanas komisijas l mums
uz domes s di nevirz t Dundagas vidusskolas
atbalsta biedr bas iesniegto projektu.

Secina, ka š projektu konkursa m r is ir aktiviz t iedz votjus sabiedrisko un publiski
pašvald bas
pieejamo objektu vai aktivitšu realiz šanai, bet ne ar aktivitt m, kuras skar

iestdes vai infrastrukt ru. G.Abaja norda, ka katram konkursam ir sava m r auditorija. Šis
ir v rsts uz to aktivitšu un paskumu realiz šanu, kuras pašvald ba tieš veid finans t nevar.
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L.Pavlovska ierosina balsot par katru projektu atseviš i, jo v las atbalst t šo projektu
realiz šanu, ta u nevar s balsot kopum, jo vien no projektiem ir ieinteres t persona.
Priekšlikums netiek atbalst ts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, S.Šnikvalde,
A.Roderts, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –1 (U.Sila); pildot likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus, balsošanā nepiedalās L.Pavlovska
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 208 ”Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
vērtēšanas komisijas priekšlikumiem par finansējuma piešķiršanu projektu realizēšanai
2014.gadā”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par pašvaldības līdzfinansējumu b-bas „Randalist” realizējamam projektam
„Baltijas jūras piekrastes līvu kultūras mantojuma norādes zīmes Mazirbē,
Košragā,
Saunagā un Vaidē”
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Pamats
1. Biedrības „Randalist” 08.08.2014. iesniegums Nr.7 (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 11.08.2014. ar Nr.DD-3-26.2/14/355-R).
2. Dundagas novada pašvaldības 2011. Gada 22. Decembra saistošo noteikumu Nr. 25
„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 1., 3., 5., 8. Un 9.
Punkts.
3. Dundagas novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 209 ”Par pašvaldības līdzfinansējumu b-bas „Randalist”
realizējamam projektam „Baltijas jūras piekrastes līvu kultūras mantojuma norādes
zīmes Mazirbē, Košragā, Saunagā un Vaidē””. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par dalību atklātos projektu konkursos
 energoefektivitātes palielināšanai
' " #$%

Pamats
1. MK noteikumi Nr. 149 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–
2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projektu
iesniegumu atklāta konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu
tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” nolikums”.
2. Dundagas novada domes 26.05.2010. sēdes lēmums Nr. 204, 16.§ „Par
„Pastnieku” ēkas Kolkā izmantošanas koncepciju”.
3. Dundagas novada Attīstības programma 2014.-2020.gads.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 210 ”Par dalību atklātos projektu konkursos energoefektivitātes
palielināšanai”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par papildu finansējumu DMMS telpas remontam
un PII „Kurzemīte”
nojumēm

' " #$%

Pamats
Likuma „Par pašvald bm” 15.panta 2.punkts, saistošie noteikumi par pašvald bas 2014.gada
budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; A.Roderts izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 211 ”Par papildu finansējumu DMMS telpas remontam un PII
„Kurzemīte” nojumēm”. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par papildu finansējumu Pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte”
darbinieku
atlīdzībai

,
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Pamats
Likums „Par pašvaldībām” , MK noteikumi Nr. 332 no 17.06.2014. „Grozījumi Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Zumbergs, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; A.Roderts izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 212 ”Par papildu finansējumu Pirmsskolas izglītības iestādes
„Kurzemīte” darbinieku atlīdzībai”. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu
G.Laicns, L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, G.Abaja

Pamats:
1. 18.12.2013.
g. v stule Nr. 1-7/838 no Latvijas nacionl kult ras centra par valsts budžeta

m r dotciju 2014. gad.
2. Ministru
kabineta 25.09.2012. noteikumi
Nr.670 „Krt ba, kd pašvald bm tiek


apr inta un sadal ta valsts budžeta m r dotcija mksliniecisko kolekt vu vad tju darba
samaksai un valsts socils apdrošinšanas obligtajm iemaksm” (turpmk - Noteikumi).
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 213 ”Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības
māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

10.§
Par finansējumu Dundagas dīķa pirmsprojekta izpētei

G.Laicns, A.Zumbergs
Pamats
1.
Dundagas novada pašvald bas 16.04.2014. v stule Nr. 3-23.2/14/44.
2. VSIA „Meliorprojekts” 13.05.2014. v stule Nr. 04/-0.3/91.
3.
Dundagas novada Att st bas programma 2014.-2020.gadam.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 214 ”Par finansējumu Dundagas dīķa pirmsprojekta izpētei”.
Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par tirgus nodevām

G.Laicns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkts, saistošie noteikumi par
pašvaldības 2014.gada budžetu.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 215 ”Par tirgus nodevām”. Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par īpašuma
„Ošlejas”
cirsmu pārdošanu izsolē
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Pamats
Likuma „Par pašvald bm” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvald bas 2014.gada
budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 216 ” Par īpašuma „Ošlejas” cirsmu pārdošanu izsolē”. Lēmums
pievienots protokolam.
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13.§
Par novada domes lēmuma atcelšanu par zemes ierīcības projekta izstrādi
īpašumam
„Veidnieki”
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Pamats
1) Dundagas novada domes 28.11.2013. s des l mums Nr. 292 „Par zemes ier c bas
projekta izstrdi nekustamajam  pašumam „Veidnieki””.
2) Dundagas novada domes 29.05.2014. s des l mums Nr. 145 „Par groz jumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2013. l mum Nr. 292 „Par zemes ier c bas projekta
izstrdi nekustamajam  pašumam „Veidnieki””.
3) Dundagas novada domes 24.07.2014. s des l mums Nr. 192 „Par groz jumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2013. l mum Nr. 292 „Par zemes ier c bas projekta
izstrdi nekustamajam  pašumam „Veidnieki””
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav; G.Pirvits izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 217 ” Par novada domes lēmuma atcelšanu par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašumam „Veidnieki””. Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mežstrauti”

G.Laicns
Pamats

1. S.O. 05.08.2014. iesniegums (re istr ts Dundagas novada pašvald b 05.08/.2014. ar
Nr. DD-3-26.1/14/340-O).
2. Dundagas novada domes 2014. gada 29. maija s des l mums Nr.141 (protokols Nr.8,
23.§) „Par zemes ier c bas projekta izstrdi nekustamajam  pašumam „Mežstrauti”.
3. Zemes ier c bas likuma 19.panta 2.daa.

  pašuma lietošanas m r u klasifikcija un
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustam

nekustam  pašuma lietošanas m r u noteikšanas un maias krt ba” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav; G.Pirvits izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 218 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Mežstrauti””. Lēmums pievienots protokolam.
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15.§
Par nekustamā īpašuma „Apiņi” sadalīšanu

G.Laicns
Pamats

1.
D.A. 2014. gada 6. augusta iesniegums (re istr ts Dundagas novada pašvald b
06.08.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/344-A).
2. Zemes ier c bas likuma 8. panta 1. daa.
3. Nekustam  pašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administrat vo teritoriju un apdz voto vietu likuma 15.panta 1. daa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav; G.Pirvits izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 219 „Par nekustamā īpašuma „Apiņi” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

16.§
Par lietošanas mr a noteikšanu zemes vienbas daai pašum  „Celmi”
G.Laicns

Pamats

1. SIA „Latvijasmernieks.lv” 15.07.2014. v stule (re istr ta Dundagas novada
pašvald b 28.07.2014. ar Nr.DD-3-31.2/14/730).

  pašuma lietošanas m r u klasifikcija un
2. MK noteikumu Nr.496 „Nekustam

nekustam  pašuma lietošanas m r u noteikšanas un maias krt ba” 16., 16.1.,16.2,
18., 30. Punkts

3. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta re istrcijas un kadastra datu aktualizcijas
noteikumi” 23.1.2.punkts
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plnojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.12.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas
plnojums”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav; G.Pirvits izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 220 „Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai
īpašumā „Celmi””. Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem
„Žoki” un „Jaunžoki”

' " #$%

Pamats

1. A.E. 2014.gada 16.j lija iesniegums (re istr ts Dundagas novada pašvald b
17.07.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/317-E)
2. Zemes ier c bas likuma 7.panta 1.punkts, 8.panta 1.daas 1.punkts.
9

3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plnojumiem”.
4. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plnojums ar groz jumiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav; G.Pirvits izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 221 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem
īpašumiem „Žoki” un „Jaunžoki”.”. Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par finansējuma paredzēšanu plānotā
pašvaldības koplietošanas autoceļa Mazirbe – Košrags posma atsavināšanai

G.Laicns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
A.E. 2014.gada 16.jūlija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 17.07.2014.
ar Nr. DD-3-26.1/14/317-E)
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav; G.Pirvits izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 222 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem
īpašumiem „Žoki” un „Jaunžoki””. Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par zemes iercbas projekta izstr di nekustamajam  pašumam „Tirgo i”

G.Laicns
Pamats

1.
SIA „Krasti L” 31.07.2014. iesniegums (re istr ts Dundagas novada pašvald b
31.07.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/337-K)
2. Zemes ier c bas likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ier c bas projekta izstrdes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plnojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apb ves
noteikumi”.
6. Dundagas novada pašvald bas 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizcijas topogrfisks informcijas aprites krt bu Dundagas novad” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav; A.Zumbergs izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 223 „Par zemes ier c bas projekta izstrdi nekustamajam  pašumam
„Tirgoi””. Lēmums pievienots protokolam.
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20.§
Par budžeta grozījumiem
 Kolkas pamatskolai
' " #$%

Pamats
Likums „Par pašvaldībām” 15.p.2.p., Dundagas novada pašvaldības „Saistošie noteikumi
par pašvaldības 2014.gada budžetu, 28.11.2009. MK noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav; A.Zumbergs izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 224 „Par budžeta grozījumiem Kolkas pamatskolai”. Lēmums
pievienots protokolam.

21.§
Par grozījumiem Dundagas novada
pašvaldības nolikumā

' " #$%

Pamats
1. Teritorijas att st bas plnošanas likuma 22.panta 2.daa.
2. Dundagas novada domes 2014.gada 26.j nija s des l mums Nr. 163 „Par Dundagas
novada Att st bas programmas apstiprinšanu” (protokols Nr.9, 14.§).
3. Dundagas novada pašvald bas 2010.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.47
„Dundagas novada pašvald bas nolikums”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav; A.Zumbergs izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 225 „Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības nolikumā”.
Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
G.Laicns

PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2)punktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav; A.Zumbergs izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 226 „Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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23.§
Par suvenīru izgatavošanu pašvaldībai
G.Laicns

Pamats
Likuma „Par pašvald bm“ 12.pants; T risma likuma 8.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav;
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 227 „Par suvenīru izgatavošanu pašvaldībai”. Lēmums pievienots
protokolam.

24.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Dundagas novada
pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu”

' " #$%

Pamats
Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 „Par
Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav;
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 228 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Dundagas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu””. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu

apstiprināšanu

! " " #$%& ' " #$%( )

-+ .

Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plnojuma 2004.-2016. Gadam
groz jumu apstiprinšanu un saistošo noteikumu „Dundagas novada Dundagas pagasta
teritorijas plnojuma 2004.-2016. Gadam groz jumu grafisk da a un teritorijas
izmantošanas un apbves noteikumi” pieemšanu
Pamats
1. Dundagas novada domes 24.07.2014. s des l mums Nr. 190 (protokola Nr. 11. 19. §)
„Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plnojuma groz jumu gal gs
redakcijas apstiprinšanu”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvald bu teritorijas att st bas
plnošanas dokumentiem” 94. Punkts.
3. Teritorijas att st bas plnošanas likuma 25.panta 1., 2. Daa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav;
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 228 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Dundagas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu””. Lēmums pievienots protokolam.
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26.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Kannenieki”
Zio L.Laicns; G.Laicns

Pamats

1. SIA „Ventmetrs” valdes loceka O.H. 19.08.2014. iesniegums Nr. 256/2014 (re istr ts
Dundagas novada pašvald b 21.08.2014. ar Nr. DD-3-31.1/14/795).
2. Dundagas novada domes 2014. gada 24. apra s des l mums Nr.104 (protokols Nr.7, 22.§)
„Par zemes ier c bas projekta izstrdi nekustamajam  pašumam „Kannenieki”.
3. Zemes ier c bas likuma 19.panta 2.daa.
4. Nekustam  pašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.

5. MK noteikumu Nr.496„Nekustam  pašuma lietošanas m r u klasifikcija un nekustam
 pašuma lietošanas m r u noteikšanas un maias krt ba” 16.1. punkts.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav;
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 229 „Par zemes ier c bas projekta apstiprinšanu  pašumam
„Kannenieki””. Lēmums pievienots protokolam.

27.§
Par zemes iercbas projekta apstiprin šanu pašumiem
„V rpas” un „Strautmai”

Zio L.Laicns; G.Laicns
Pamats

1.
SIA „ eod zists” 26.08.2014. iesniegums (re istr ts Dundagas novada pašvald b
26.08.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/374- ).
2.
Dundagas novada domes 2013. gada 27. j nija s des l mums Nr.146 (protokols Nr.13,
12.§) „Par zemes ier c bas projekta izstrdi nekustamajiem  pašumiem „Vrpas” un
„Strautmai”.
3. Zemes ier c bas likuma 19.panta 2.daa.

4. MK noteikumu Nr.496„Nekustam  pašuma lietošanas m r u klasifikcija un nekustam
 pašuma lietošanas m r u noteikšanas un maias krt ba” 16.1. punkts.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila, A.Zumbergs, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav;
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 230 „Par zemes ier c bas projekta apstiprinšanu  pašumiem
„Vrpas” un „Strautmai””. Lēmums pievienots protokolam.

    
•

Par dzesēšanas kameru iegādi

Izpilddirektora p.i. Andris Kojro inform , ka ar Latvijas Pašvald bu savien bas starpniec bu ir
aktualiz ts jautjums par frikas c ku m ra izplat šanos Latvijas teritorij un to
13

ierobežojošiem un kontrol jošiem paskumiem. Lauku Atbalsta dienest ,m su pašvald ba ir
iesniegusi piepras jumu vid ja lieluma dzes šanas kameru iegdei, kas tiktu nodotas lietošan
Dundagas mednieku kolekt viem, kuras savu vajadz bu p c tm izteikušas l dz 27.08.2014.
Sēde slēgta plkst. 15.35.

Protokols parakstīts 02.09.2014.

Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

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



(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.205.
28.08.2014.

1.§
Par finansējumu Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu
dokumentu attēlu izstrādei
Pamats
Valts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts
Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.928.


M r is
Pateikties personām, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu Dundagas novadam.
Celt Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu prestižu.
Izvērtējums
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu;
Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts
institūciju un pašvaldību apbalvojumi" 2.punktu, tiek izstrādāts jauns Dundagas novada
pašvaldības apbalvojumu nolikuma projekts. Tas nosaka:
• Apbalvojuma veidus un dibināšanas mērķus;
• Apbalvojumiem izvirzīto kandidātu ierosināšanas kārtību;
• Ierosinājumu izvērtēšanas un piešķiršanas kārtību;
• Apbalvojumu pasniegšanas kārtību un apbalvoto personu reģistru;
• Apbalvojumu tehnisko un māksliniecisko aprakstu.
Dundagas novada pašvaldības ģerboņa autori mākslinieki Juris Ivanovs un Ilze
Lībiete ir uzrunāti izstrādāt Apbalvojumu dokumentu attēlus. Abi mākslinieki ir
specializējušies heraldikas jomā. Jaunajā Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu
nolikuma projektā iekļauti 4 apbalvojumu veidi – Goda raksts, Atzinības raksts,
Pateicības raksts, Diploms. Līdz ar to nepieciešami arī 4 apbalvojumu dokumentu attēli.
Kopējā mākslinieku darba izmaksu tāme ir EUR 1930,00.
Dundagas novada pašvaldības apbalvojuma nolikuma projektu
pēc
apstiprināšanas Dundagas novada domē kopā ar pielikumiem – apbalvojumu
dokumentu attēliem paredzēts iesniegt apstiprināšanai Valsts heraldikas komisijā.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu EUR 1930,00 apmērā Dundagas novada pašvaldības
apbalvojumu dokumentu attēlu izstrādei.
2. Piešķirto papildus finansējumu EUR 1930,00 apmērā no ietaupītajiem līdzekļiem
iekļaut Kultūras pils budžetā.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

16

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



(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.206.
28.08.2014.

2.§
Par nolikumu stipendiju piešķiršanai
Dundagas novada vidusskolas audzēkņiem
Pamats:
1.Likums „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts.
2.Izglītības likuma 17.panta 21.punkts.
Mērķis:
1.Motivēt 10.-12.klašu izglītojamos paaugstināt savus mācību sasniegumus.
2.Sekmēt Dundagas un citu novadu 9.klašu absolventu vēlmi mācīties Dundagas
vidusskolā.
Izvērtējums:
Iepazīstoties ar citu mācību iestāžu pieredzi, kā arī ņemot vērā audzēkņu skaita
samazināšanos, skolas kolektīvs ierosina vidusskolēniem maksāt stipendijas.
2014./2015.mācību gada 1.semestrim būtu nepieciešams € 1400,- liels finansējums.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu Nolikums par stipendijām Dundagas vidusskolas 10.12.klašu skolēniem (skat. pielikumu)
2. Stipendiju izmaksai Dundagas vidusskolā 2014.gadā piešķirt finansējumu
1400,00€ no ietaupītajiem līdzekļiem. Precizējot budžetu ņemt vērā.

Domes priekšsēdētājs

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



(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.207.
28.08.2014.

3.§
Par projektu konkursa „Atbalsts vietjo iniciatvu projektiem” nolikumu un
vrtšanas kritrijiem
Pamats
1. Dundagas novada domes Att st bas un plnošanas komitejas priekšlikums (pieemts
14.08.2014. s d ).
2. Dundagas novada domes 27.03.2014. s des l mums Nr.60 2.§ „Par pašvald bas
finans juma pieš iršanas krt bu daždu projektu un paskumu realizcijai”.
Nolikuma Dundagas novada pašvald bas projektu konkursam „Atbalsts viet jo
iniciat vu projektiem” 29.punkts.

M r is
Noteikt papildus krit rijus projektu konkursa „Atbalsts viet jo iniciat vu projektiem”
v rt šanai.
Izv rt jums
Ar Dundagas novada domes 27.03.2014. s des l mumu Nr.60 2.§ „Par pašvald bas
finans juma pieš iršanas krt bu daždu projektu un paskumu realizcijai” tika apstiprints
Dundagas novada pašvald bas projektu konkursa „Atbalsts viet jo iniciat vu projektiem”
(turpmk - projekts) nolikums (turpmk - nolikums), kura 29.punkts nosaka projektu
pieteikumu v rt šanas kvalitat vos un finanšu krit rijus.
Dundagas novada domes Att st bas un plnošanas komitejas 14.08.2014. s d tika izteikts
priekšlikums noteikt papildus krit rijus projektu konkursa v rt šanai.
emot v r, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiš bija 31.07.2014. un projekta
iesniedz ji savus pieteikumus sagatavoja saska ar sp k esošo nolikumu, tai skait ar
emot v r v rt šanas krit rijus, neb tu labi izv rt šanas laik main t esošos krit rijus.
Att st bas un plnošanas nodaas vad tjs ir sagatavojis projektu v rt šanas krit rijus
(pielikums), kurus var tu prskat t gatavojot nolikuma groz jumus, bet neizmantot tos
2014.gada projektu v rt šan.
Dundagas novada Dome nolemj:
L dz 2015.gada projektu konkursa izsludinšanas prskat t projektu konkursa „Atbalsts
viet jo iniciat vu projektiem” nolikumu un v rt šanas krit rijus. Jautjumu atkrtoti skat t
Att st bas un plnošanas komitejas s d oktobr .
L mums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai.
Domes priekšsēdētājs

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



(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.208.
28.08.2014.

4.§
Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
vērtēšanas komisijas priekšlikumiem par finansējuma piešķiršanu
projektu realizēšanai 2014.gadā
Pamats
1. Dundagas novada domes 27.03.2014. s des l mums Nr.60 2.§ „Par pašvald bas
finans juma pieš iršanas krt bu daždu projektu un paskumu realizcijai”.
Nolikuma Dundagas novada pašvald bas projektu konkursam „Atbalsts viet jo
iniciat vu projektiem” 25., 35.punkts.
2. Dundagas novada domes 19.08.2014. s des l mums Nr.201 1.§ „Par projektu
konkursa „Atbalsts viet jo iniciat vu projektiem” v rt šanas komisijas
apstiprinšanu”.


M r is

Finans juma pieš iršana projektu konkursa „Atbalsts viet jo iniciat vu projektiem”
2014.gad.
Izv rt jums
Ar Dundagas novada domes 27.03.2014. s des l mumu Nr.60 2.§ „Par pašvald bas
finans juma pieš iršanas krt bu daždu projektu un paskumu realizcijai” tika apstiprints
nolikums Dundagas novada pašvald bas projektu konkursam „Atbalsts viet jo iniciat vu
projektiem” (turpmk - nolikums).
Nolikuma 25.punts paredz, ka projektu pieteikumu v rt šanu veic Dundagas novada
pašvald bas Att st bas un plnošanas nodaas izveidota v rt šanas komisija (turpmk komisija), kuras sastv ir komisijas priekšs d tjs un 4 ( etri) komisijas loceki.
Saska ar Dundagas novada domes 19.08.2014. s des l mumu Nr.201 1.§ „Par projektu
konkursa „Atbalsts viet jo iniciat vu projektiem” v rt šanas komisijas apstiprinšanu” tika
apstiprinta komisija, kura 25.08.2014. veica projektu pieteikumu v rt šanu (komisijas
protokols pielikum).
Nolikuma 35.punts paredz, ka komisija projektu sarakstu rekomend apstiprinšanai
Dundagas novada
domes s d . Dundagas novada dome pieem gal jo l mumu par

finans juma pieš iršanu projektiem.
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Dundagas novada Dome nolemj:


1. 2014.gad projektu konkurs „Atbalsts viet jo iniciat vu projektiem” pieš irt
finans jumu sekojošiem projektiem:
1.1.1. Informcijas z mes l biešu krasta ciemos – 480,00 EUR.
1.1.2. Droš ba un sakrtota vide – m su prioritte – 1000,00 EUR.
1.1.3. važu autostvvietas sakopšana – 75,00 EUR.
1.1.4. Autores Baibas Šuvcnes manuskripta „Sauc par Vaidi m su
ciemu…” izdošana – 1000,00 EUR.
1.1.5. Dzeram dens urbuma izveidošana pie Kolkas Ev.luterisks
draudzes bazn cas – 990,00 EUR (no dabas resursu nodoka
l dzekiem)
2. Projektu konkursa „Atbalsts viet jo iniciat vu projektiem” realizcijai 2014.gad
paredz t papildus finans jumu – EUR 545,00.
L mums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai.
L mums nos tms: visiem atbalst tajiem projektu iesniedz jiem.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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5.§
Par pašvaldības līdzfinansējumu b-bas „Randalist” realizējamam projektam
„Baltijas jūras piekrastes līvu kultūras mantojuma norādes zīmes Mazirbē,
Košragā, Saunagā un Vaidē”
Pamats
1. Biedrības „Randalist” 08.08.2014. iesniegums Nr.7 (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 11.08.2014. ar Nr.DD-3-26.2/14/355-R).
2. Dundagas novada pašvaldības 2011. Gada 22. Decembra saistošo noteikumu Nr. 25
„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 1., 3., 5., 8. Un 9.
Punkts.
3. Dundagas novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam.
Mērķis
Garantēt līdzfinansējumu projekta realizēšanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi biedrības
„Randalist” ar reģistrācijas Nr.: 40008206319 (turpmāk – biedrība) 08.08.2014.
iesniegumu Nr.7 (reģistrēts pašvaldībā 11.08.2014. ar Nr.DD-3-26.2/14/355-R), kurā
tiek lūgts piešķirt līdzfinansējumu EUR 578,62 apmērā, Eiropas Zivsaimniecības fonda
projekta „Baltijas jūras piekrastes līvu kultūras mantojuma norādes zīmes Mazirbē,
Košragā, Saunagā un Vaidē” (turpmāk – projekts) realizācijai.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 2011. Gada 22. Decembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”
(turpmāk – saistošie noteikumi Nr.25):
1. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt līdzfinansējumu pašvaldības administratīvajā
teritorijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām
un to iestādēm, lai veicinātu to aktivitāti sabiedriski nozīmīgu valsts un Eiropas
Savienības atbalsta pasākumu ieviešanas projektu realizēšanai Dundagas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Biedrība ir reģistrēta Dundagas novada pašvaldībā.
1.
Par pirmo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 100 procentu (bet ne vairāk
kā 8600 euro) apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā pretendenta
līdzfinansējuma, bet par katru nākamo projektu līdzfinansējums tiek sniegts 80
procentu (bet ne vairāk kā 6900 euro) apmērā no projekta realizēšanai
nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma.
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Biedrība iepriekš ir saņēmusi pašvaldības līdzfinansējumu cita projekta realizācijai,
tāpēc līdzfinansējumu var sniegt 80 procentu apmērā no projekta realizēšanai
nepieciešamā līdzfinansējuma.
5. Pašvaldība lemj par līdzfinansējuma sniegšanu, ņemot vērā budžetā plānoto
izdevumu apjomu līdzfinansējuma sniegšanai noteiktā laika periodā.

Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu EUR 578,62 apmērā.
no projekta
realizēšanai nepieciešamā pretendenta līdzfinansējuma sastāda EUR 462,89.
8.
Līdzfinansējums tiek sniegts tādu projektu realizēšanai, kuri atbilst visiem
minētajiem kritērijiem (ir sabiedriski nozīmīgs, notiek Dundagas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam, atbilst
pašvaldības attīstības programmai, attīsta, sakārto, labiekārto un uzlabo publiskai
personai piederošu nekustamo īpašumu vai pamatlīdzekļu iegādei sabiedriskās
darbības nodrošināšanai).
Projekts atbilst visiem kritērijiem.
Projekts atbilst Dundagas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam vidēja
termiņa mērķim (prioritātei) 7M-NT-1 Stiprināt latvisko un lībisko identitāti, rīcības
virzienam RV-NT-1 Lībiešu kultūras klātbūtnes akcentēšana novada vizuālajā tēlā un
ikdienā, rīcībai NT-2 Piekrastes teritorijās radīt vienota stila māju un ciemu norādes
latviešu un lībiešu valodās.
9. Līdzfinansējuma pretendents pašvaldībā iesniedz saistošo noteikumu pielikumā
noteikto iesniegumu ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu pasākuma ieviešanas projekta
realizēšanai un projektu vai projekta aprakstu, kas ietver šādu informāciju (projekta
nosaukums, projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš, atbalsta pasākums, kura
ieviešanai projekta pieteikums tiks iesniegts, projekta mērķis, projekta nepieciešamības
pamatojums, projekta aktivitātes, projekta īstenošanas vieta, personas, kuras izmantos
projekta rezultātu, projekta rezultāti un to ilgtspējas raksturojums, projekta realizēšanas
personāla pienākumu apraksts, projekta kopsumma, projekta tāme, projekta laika
grafiks, projekta atbalsta intensitāte – finansējuma apmērs no valsts un Eiropas
Savienības, nepieciešamais līdzfinansējums no pašvaldības.
Biedrība pašvaldībā ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu
pasākuma ieviešanas projekta realizēšanai un projektu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt biedrības „Randalist” projektam „Baltijas jūras piekrastes līvu kultūras
mantojuma
norādes zīmes Mazirbē, Košragā, Saunagā un Vaidē” līdzfinansējumu EUR

$
  -
Lēmums nododams izpildei: Juriskonsults, finanšu speciāliste
Lēmums nosūtāms: biedrība „Randalist”

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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6.§
Par dalību atklātos projektu konkursos energoefektivitātes palielināšanai
Pamats
1. MK noteikumi Nr. 149 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–
2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projektu
iesniegumu atklāta konkursa „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu
tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” nolikums”.
2. Dundagas novada domes 26.05.2010. sēdes lēmums Nr. 204, 16.§ „Par
„Pastnieku” ēkas Kolkā izmantošanas koncepciju”.
3. Dundagas novada Attīstības programma 2014.-2020.gads.
Mērķis
Piesaistīt Eiropas Savienības
uzlabošanai Dundagas novadā.

investīcijas

publiskās

infrastruktūras

kvalitātes

Izvērtējums
Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludinājusi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika”
projektu iesniegumu atklātu konkursu „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu
tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Socilo, izgl t bas un kult ras jautjumu un Att st bas un plnošanas komiteju s d s
2014.g. oktobr skat t jautjumu par kas „Pastnieki” izstrdto izmantošanas
koncepciju un sniegt iesp jamos kas izmantošanas variantus, emot v r 2010.gada
26.maija domes l mumu.
2) Uz Socilo, izgl t bas un kult ras jautjumu un Att st bas un plnošanas komiteju
s d m 2014.g. oktobr jsagatavo priekšlikumi par km, kuras b tu atbilstošas un
piesakmas energoefektivittes palielinšanas projektu konkursos.
L mums nododams izpildei: izpilddirektoram

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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7.§
Par papildu finansējumu DMMS telpas remontam
un PII „Kurzemīte” nojumēm
Pamats
Likuma „Par pašvald bm” 15.panta 2.punkts, saistošie noteikumi par pašvald bas 2014.gada
budžetu.


M r is
Pašvald bas objektu telpu atjaunošana v sturiskaj izskat, saimnieciski lietder ga objekta
sakrtošana.
Izv rt jums

1) DMM skol veicot telpu remontu, atkljs, ka starpsiena starp rbtuves telpu 25m³
plat b un telpu 60m³ plat b, ir uzb v ta uz koka pamatnes un koks ir sabojjies, l dz
ar to starpsienu nostiprint nav iesp jams. Ir priekšlikums starpsienu nojaukt, td jdi
ieg stot telpu v sturiskaj izskat. Visu šo darbu koordin šanai ir nepieciešams
pieaicint kompetentu specilistu. Ir sagatavotas izdevumu tmes attiec go darb bu
veikšanai.
2) PII “Kurzem te” tiek veikta nojumju un smilšu kastu atjaunošana. P c sagatavots
tmes un cenu aptaujas piedvjuma netiktu atjaunota daa no nojumju jumta, kas b tu
oti nelietder gi un nesaimnieciski, tp c ir sagatavota tme jumta piln gai
atjaunošanai.
Dundagas novada Dome nolemj:


1) Pieš irt papildus finans jumu EUR 4938,30 telpas remontam 25m³plat b DMMS.
2) Pieš irt finans jumu darbu koordin šanai EUR 800,00. emt v r pie budžeta
groz jumiem.
3) Pieš irt papildus finans jumu nojumju jumtu uzlikšanai EUR 228.64 Talsu iela -7.
emt v r pie budžeta groz jumiem.
L mums nododams izpildei: izpilddirektoram

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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8.§
Par papildu finansējumu Pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte”
darbinieku atlīdzībai
Pamats
Likums „Par pašvaldībām” , MK noteikumi Nr. 332 no 17.06.2014. „Grozījumi Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".
Mērķis
Nodrošināt darbiniekiem noteikto atlīdzību.
Izvērtējums
2014.gada janvārī, veidojot Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas
katalogu, mainoties noteiktām mēnešalgu grupām, nepieciešams papildus finansējums
Dundagas PII „Kurzemīte” sekojošo darbinieku atlīdzībai:
1. skolotāju palīgiem - EUR 2332,00 + 23,59%= ( 212 x 11mēn. +23,59% = 2882,00)
2. saimniecības pārzinim - par 0.375 slodzi EUR 671,00 + 23,59%= ( 61 x11
mēn.+23,59%= 829,3)
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu PII „Kurzemīte” darbinieku atlīdzībai EUR 3711,30 no
budžetā ietaupītiem līdzekļiem:
1.1.
skolotāju palīgiem - EUR 2332,00 + 23,59%= ( 212 x 11mēn. +23,59% =
2882,00)
1.2. saimniecības pārzinim - par 0.375 slodzi EUR 671,00 + 23,59%= ( 61 x11
mēn.+23,59%= 829,3)
2. Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
Lēmums nododams izpildei: PII „Kurzemīte” vadītāja I.Onzule

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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9.§
Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu
Pamats:
1. 18.12.2013.
g. v stule Nr. 1-7/838 no Latvijas nacionl kult ras centra par valsts budžeta

m r dotciju 2014. gad.
2. Ministru
kabineta 25.09.2012. noteikumi
Nr.670 „Krt ba, kd pašvald bm tiek


apr inta un sadal ta valsts budžeta m r dotcija mksliniecisko kolekt vu vad tju darba
samaksai un valsts socils apdrošinšanas obligtajm iemaksm” (turpmk - Noteikumi).


M r is


Pašvald bai pieš irts m r dotcijas izlietojums kolekt vu vad tju atl dz bai saska ar
Noteikumiem.
Izv rt jums

Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumi Nr.670 „Krt ba, kd pašvald bm tiek apr inta
un sadal ta valsts budžeta m r dotcija mksliniecisko kolekt vu vad tju darba samaksai un
valsts
socils apdrošinšanas obligtajm iemaksm” nosaka, ka valsts m r dotcija tiek

pieš irta Pašvald bas kolekt viem, kuri ir noteikti Dziesmu un deju sv tku likum un uz valsts
m r dotcijas apr inšanas br di ir iekauti elektroniskaj datubz „Latvijas digitl
kult ras karte” un kuri:
3. gatavo krt jiem Vispr jiem latviešu dziesmu un deju
sv tkiem paredz to reperturu

(kopreperturu) (kori, tautas deju kolekt vi un p t ju or estri), turpmk – G1,
2.
gatavo krt jiem Vispr jiem latviešu dziesmu un deju sv tkiem paredz to
reperturu un vismaz reizi gad ir piedal jušies Dziesmu un deju sv tku starplaika
paskumos (folkloras kopas, etnogrfiskie ansambi, tautas m zikas grupas, kokl tju
ansambi, amatiertetriun voklie ansambi), turpmk - G2;
Pašvald ba veic valsts pieš irts m r dotcijas 2014.gadam sadali Noteikumos noteikt
krt b, emot v r valsts pieš irts m r dotcijasapm ru pašvald bai 2014.gadam, G1 un G2
kolekt vu skaitu pašvald b uz m r dotcijas apr inšanas br di, G1 kolekt viem
piem rojams l dzdal bas intensittes koeficients (K) = 2, ko veido sv tku starplaika paskumu
un paskumu sv tku laik intensittes attiec bas starp abm kolekt vu grupm.

26

Dundagas novada Dome nolemj:




Veikt valsts pieš irts m r dotcijas sadali Dundagas pašvald bas mksliniecisko kolekt vu
vad tju darba samaksai un valsts socils apdrošinšanas obligtajm iemaksm šdi:
Kolekt vs

Kolekt vu
skaits
Pašvald b

G1
G2

3
2

Valsts

pieš
irt

m r dotcija
(L)

Bzes
finans juma (B) 1
kolekt vam
apr ins

EUR 2881

B=L/( G1x2 +
G2)

Bzes
finans jums 1
kolekt vam
noteiktaj
period
EUR 720,25
EUR 360,125



M r dotcija
1 kolekt vam
m nes
EUR 60,02
EUR 30,01



G1 – - Dundagas jauktais koris – diri ente Dace Šmite
- Dundagas senioru deju kolekt vs - vad tja Dace Treinovska
- Dundagas vid js paaudzes deju kolekt vs – vad tja Dace Treinovska
G2 - - Dundagas Mkslas un m zikas skolas kokl tju ansamblis- vad tja Dzintra Taunia
- Kolkas kokl tju ansamblis – vad tja Dzintra Taunia
Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils direktorei B.Dūdai,
DMM skolas direktorei L.Pavlovskai, Kolkas tautas nama vadītājai I.Sproģei
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. A.Kojro,
galvenajai grāmatvedei I.Pirvitei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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10.§
Par finansējumu Dundagas dīķa pirmsprojekta izpētei
Pamats
1. Dundagas novada pašvald bas 16.04.2014. v stule Nr. 3-23.2/14/44.
2. VSIA „Meliorprojekts” 13.05.2014. v stule Nr. 04/-0.3/91.
3. Dundagas novada Att st bas programma 2014.-2020.gadam.


M r is

Dundagas d a pirmsprojekta izp te un dokumentu sagatavošana ES strukt rfonda
l dzfinans juma saemšanai.
Izv rt jums


Dundagas ciem atrodas densobjekts Dundagas d is (turpmk – Dundagas d is), kurš
da ji atrodas:
1. Dundagas
novada pašvald bas (turpmk - pašvald ba) nekustam  pašuma „Dundagas

D is” ar kadastra Nr.8850 020 0270 zemes vien b ar kadastra apz m jumu
8850 020 0270 (6,13 ha zem dens),
2. AS „Latvijas Valsts meži” (turpmk - „Latvijas Valsts meži”)  pašuma „Valsts mežs
Dundaga - Centrlais” ar kadastra Nr.8850 002 0117 zemes vien b ar kadastra
apz m jumu 8850 020 0222 (4,0259 ha zem dens).

Dundagas novada Att st bas programm 2014.-2020.gadam vid ja termia m r im
(priorittei) 7M-V-4 „Uzlabot pieejam bu Dundagas novada publiskajs viets”, r c bas
virzienam RV-V-8 „Labiekrtošanas projektu  stenošana”, ir noteikta r c ba V-25
„ stenot

labiekrtošanas projektus Dundagas kult rv sturiskaj centr. Uzskt Dundagas d a t r šanu.
Izstrdt tehnisko dokumentciju gj ju tiltia izb vei uz parku”.
Pašvald ba 16.04.2014. v stul Nr. 3-23.2/14/44 l dza VSIA „Meliorprojekts” sniegt
nepieciešamo
informciju (darbu uzdevumus) un pakalpojuma sniegšanas izmaksu


apr inu/tmi par nepieciešamajiem pirmsprojekta izp tes darbiem Dundagas d im.
Balstoties uz pirmsprojekta izp tes rezulttiem, pašvald ba var tu uzskt tehnisk projekta

izstrdes pakalpojuma iepirkuma proced ru, lai sec gi plnotu un  stenotu Dundagas d a
t r šanas un/vai padziinšanas un ainavisks sakopšanas darbus.
Pašvald ba sa ma VSIA „Meliorprojekts” 13.05.2014. v stuli Nr. 04/-0.3/91. VSIA
„Meliorprojekts”
iepaz stoties ar arh v esošo projektu dokumentciju, apsekojot dab

Dundagas d a teritoriju, k ar veicot prrunas ar pašvald bas Att st bas un plnošanas
listiem un izpilddirektora pienkumu izpild tju, piedv veikt sekojošus
nodaas speci

Dundagas d a pirmsprojekta izp tes darbus:
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1.
Sagatavot densobjektu rekonstrukcijas
projekta plnu.

2. Veikt orient jošos b vdarbu apjomu apr inus un noteikt to b vniec bas izmaksas.
4. Sagatavot nepieciešamos dokumentus projekta izstrdes tehnisko noteikumu saemšanai
(nepieciešams plnošanas un arhitekt ras uzdevums).
5. Sagatavot paskaidrojuma rakstu par projekt tajiem paskumiem, b vdarbu organizciju.
Kop js pirmsprojekta izp tes darba izmaksas sastda EUR 4840,00, bet darbu izpildes
termiš 2 m neši.
Pašvald ba ir sa musi mutisku „Latvijas Valsts meži” apstiprinjumu, kur t ir gatava
finans t pusi no kop jm projekta izmaksm (EUR 2420,00).
Pašvald bas 2014. gada budžet nauda densobjektu pirmsprojekta izp tes darbiem nav
paredz ta, tp c t b tu jparedz no ietaup tajiem l dzekiem.
Dundagas novada Dome nolemj:


Paredz t no ietaup tajiem l dzekiem EUR 2420,00 Dundagas d a pirmsprojekta izp tei.

L mums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.215.
28.08.2014.

11.§
Par tirgus nodevām
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkts, saistošie noteikumi par
pašvaldības 2014.gada budžetu.


M r is
Tirgus nodevu noteikšana.
Izv rt jums
Dundagas novada Dundagas pagastā ir noteiktas tirgus nodevas pielietošanai Dundagas
tirgū. Tirgus nodeva ir piemērota vienai tirdzniecības vietai (viens galds, viena
automašīna).Pārejot uz eiro, nepieciešams noteikt tirgus nodevu apmēru eiro(t.sk.
PVN.).(sk.pielikumu). Atcelt kļūdaini sagatavoto 24.07.2014.gada lēmumu Nr.188 „Par
tirgus nodevām”
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Noteikt Dundagas tirgū pielikumā minētās tirgus nodevas ar 01.09.2014.
2) Atcelt Dundagas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu Nr. 188 „Par tirgus
nodevām”

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.216.
28.08.2014.

12.§
Par īpašuma „Ošlejas” cirsmu pārdošanu izsolē
Pamats
Likuma „Par pašvald bm” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvald bas 2014.gada
budžetu.


M r is
Lietder ga pašvald bas  pašumu apsaimniekošana, finanšu l dzeku ieg šana.
Izv rt jums
Meža  pašnieku biedr ba “Meža konsultants” p c Dundagas pašvald bas l guma ir
sagatavojusi  pašuma “Ošlejas” cirsmu nov rt jumu, iestigošanu. Cirsmu kop j v rt ba ir
noteikta EUR 19472.67.-8 cirsmas,1429 m³. Ir priekšlikums prdot cirsmas izsol , nosakot
skumcenu EUR 20000.00
Dundagas novada Dome nolemj:
Prdot  pašuma “Ošlejas” cirsmas izsol , nosakot cirsmu skumcenu EUR 20000.00.
L mums nododams izpildei: Saimniecisk dienesta vad tjs A.Kojro.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.217.
28.08.2014.

13.§
Par novada domes lēmuma atcelšanu par zemes ierīcības projekta izstrādi
īpašumam „Veidnieki”
Pamats
1) Dundagas novada domes 28.11.2013. s des l mums Nr. 292 „Par zemes ier c bas
projekta izstrdi nekustamajam  pašumam „Veidnieki””.
2) Dundagas novada domes 29.05.2014. s des l mums Nr. 145 „Par groz jumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2013. l mum Nr. 292 „Par zemes ier c bas projekta
izstrdi nekustamajam  pašumam „Veidnieki””.
3) Dundagas novada domes 24.07.2014. s des l mums Nr. 192 „Par groz jumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2013. l mum Nr. 292 „Par zemes ier c bas projekta
izstrdi nekustamajam  pašumam „Veidnieki””


M r is
Atstt sp k Dundaga novada domes l mumu ar kuru iesp jams izstrdt zemes ier c bas
projektu nekustam  pašuma „Veidnieki” sadal šanai tr s das.
Izv rt jums
Ar Dundagas novada domes 28.11.2013. s des l mumu Nr. 292. „Par zemes ier c bas projekta
izstrdi nekustamajam  pašumam „Veidnieki”” (turpmk - l mums Nr.292) tika atauts
izstrdt zemes ier c bas projektu nekustam  pašuma „Veidnieki” ar kadastra Nr. 8850 021
0070 (turpmk - nekustamais  pašums „Veidnieki”) zemes vien bas ar kadastra apz m jumu
8850 021 0070 sadal šanai tr s das.
Ar Dundagas novada domes 29.05.2014. s des l mumu Nr. 145 „Par groz jumiem Dundagas
novada Domes 28.11.2014. l mum Nr. 292 „Par zemes ier c bas projekta izstrdi
nekustamajam  pašumam „Veidnieki”” (turpmk - l mums Nr.145) tika izdar ti groz jumi
l mum Nr.292 un atauts izstrdt zemes ier c bas projektu nekustam  pašuma „Veidnieki”
sadal šanai piecs das. L mums tika papildints ar 7.punktu, kas noteica, ka 1.zemes
vien bas minimlais platums ir jnosaka ne mazku par 12 metriem.
Ar Dundagas novada domes 24.07.2014. s des l mumu Nr. 192 „Par groz jumiem Dundagas
novada Domes 28.11.2013. l mum Nr. 292 „Par zemes ier c bas projekta izstrdi
nekustamajam  pašumam „Veidnieki”” (turpmk - l mums Nr.192). laboja 7.punktu un tas
noteica, ka 1.zemes vien bas minimlais platums ir jnosaka ne mazku par 8 metriem. 
Dundagas novada pašvald ba ir sa musi Egona Jankevica 06.08.2014. iesniegumu (re istr ts
pašvald b 06.08.2014. ar nr.DD-3-26.1/14/343-J), kur tiek l gts atcelt Dundagas novada
domes pieemto l mumu Nr.145 un l mumu Nr.192 un ataut izstrdt zemes ier c bas
32

projektu nekustam  pašuma „Veidnieki” zemes vien bu ar kadastra apz m jumu
8850 021 0070 sadal šanai tr s das saska ar l mumu Nr.292.
Lai nekustamajam  pašumam „Veidnieki” var tu izstrdt zemes ier c bas projektu t
sadal šanai tr s das ir atceams Dundagas novada domes l mums Nr.145 un l mums Nr.192.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atcelt Dundagas novada domes 29.05.2014. s des l mumu Nr. 145 „Par groz jumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2014. l mum Nr. 292 „Par zemes ier c bas projekta izstrdi
nekustamajam  pašumam „Veidnieki”” un 24.07.2014. s des l mumu Nr. 192 „Par
groz jumiem Dundagas novada Domes 28.11.2013. l mum Nr. 292 „Par zemes ier c bas
projekta izstrdi nekustamajam  pašumam „Veidnieki””.
L mumu var prs dz t viena m neša laik no t sp k stšans br ža Administrat vs rajona
tiesas Liepjas tiesu nam (pasta adrese – Lielaj iel 4, Liepj, LV-3401).
L mums nos tms: E.J. – Dundagas novada pašvald b.
L mums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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14.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Mežstrauti”
Pamats

1. S.O. 05.08.2014. iesniegums (re istr ts Dundagas novada pašvald b 05.08/.2014. ar Nr.
DD-3-26.1/14/340-O).
2. Dundagas novada domes 2014. gada 29. maija s des l mums Nr.141 (protokols Nr.8,
23.§) „Par zemes ier c bas projekta izstrdi nekustamajam  pašumam „Mežstrauti”.
3. Zemes ier c bas likuma 19.panta 2.daa.

4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustam  pašuma lietošanas m r u klasifikcija un nekustam
 pašuma lietošanas m r u noteikšanas un maias krt ba” 16.1. punkts.


M r is
Sadal t nekustama  pašuma „Mežstrauti” ar kadastra apz m jumu 8850 013 0066 divs zemes
vien bs nordot visus apgr tinjumus, aizsargjoslas un piek šanas iesp jas izveidotajm
zemes vien bm.
Izv rt jums
Ar Dundagas novada domes 2014. gada 29. maija s des l mums Nr.141 (protokols Nr.8,
23.§) „Par zemes ier c bas projekta izstrdi nekustamajam  pašumam „Mežstrauti” tika atauts
izstrdt zemes ier c bas projektu nekustam  pašuma „Mežstrauti” ar kadastra Nr.
8850 013 0066 (turpmk – nekustamais  pašums „Mežstrauti”) zemes vien bai ar kadastra
apz m jumu 8850 013 0060, sadalot to divs das.
Nekustam  pašuma „Mežstrauti” zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 8850 013 0060 ir
izstrdts zemes ier c bas projekts t sadal šanai. Tas izstrdts uz  pašuma zemes robežu
plna, kur nord ti apgr tinjumi un aizsargjoslas. Zemes ier c bas projekts paredz
  pašuma „Mežstrauti” zemes vien bas
nekustamo  pašumu prkrtošanu, atdalot no nekustam

ar kadastra apz m jumu 8850 013 0060 atseviš u zemes vien bu 0,20 ha plat b kuru
paredz ts pievienot nekustam  pašuma „Mežži” ar kadastra Nr. 8850 013 0061 (turpmk nekustamais  pašums „Mežži”) zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 8850 013 0062
(veidojams zemes vien bas kopplat ba 1,5 ha).
Piekuvi 1. zemes vien bai ir iesp jams nodrošint no pašvald bas cea žu kapi, savukrt 2.
zemes vien bai p c pievienošanas nekustam  pašuma „Mežži” zemes vien bai ar kadastra
apz m jumu 8850 013 0062 no esoš nekustam  pašuma.
Atbilstoši „Zemes ier c bas likuma” 19.panta 2.daai zemes ier c bas projektu apstiprina
viet j pašvald ba, izdodot administrat vo aktu.
34



Saska ar MK noteikumu Nr.496
„Nekustam  pašuma lietošanas m r u klasifikcija un

  pašuma lietošanas m r u noteikšanas un maias krt ba” 16.1. punktu lietošanas
nekustam

m r i nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vien ba vai zemes vien bas daa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprint zemes ier c bas projektu nekustam  pašuma „Mežstrauti” ar kadastra Nr.
8850 013 0066 zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 8850 013 0060 sadal šanai
divs zemes vien bs.
2. Ataut apvienot no nekustam  pašuma „Mežstrauti” zemes vien bas ar kadastra
apz m jumu 8850 013 0060 atdal to 0,20 ha lielo zemes vien bu ar 1,3 ha lielo
nekustam  pašuma „Mežži” (kadastra Nr. 8850 013 0061) zemes vien bu ar kadastra
apz m jumu
8850 013 0062.
3. Saska ar zemes ier c bas projektu:
2.1.
neapb v tajai 7,43 ha lielajai zemes vien bai atstt nosaukumu
„Mežstrauti” un noteikt nekustam  pašuma lietošanas m r i – zeme, uz kuras
galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba (N LM – 0101).
2.2.
no nekustam  pašuma „Mežstrauti” zemes vien bas ar kadastra
apz m jumu
8850 013 0060 atdal tajai 0,20 ha lielajai neapb v tajai zemes vien bai p c
apvienošanas ar 1,3 ha lielo nekustam  pašuma „Mežži” zemes vien bu ar
kadastra apz m jumu 8850 013 0062
atstt nosaukumu „Mežži” un noteikt

nekustam  pašuma lietošanas m r i – zeme, uz kuras galven saimniecisk
darb ba ir lauksaimniec ba (N LM – 0101).
L mumu var prs dz t viena m neša laik no t sp k stšans br ža Administrat vs rajona
tiesas Liepjas tiesu nam (pasta adrese – Lielaj iel 4, Liepj, LV-3401).
L mums nos tms:
1. S.O. – person gi pašvald b.
2. Valsts zemes dienesta Kuld gas klientu apkalpošanas centram – Pils tas laukums 2,
Kuld ga, LV-3300.
L mums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.219.
28.08.2014.

15.§
Par nekustamā īpašuma „Apiņi” sadalīšanu
Pamats

1.
D.A. 2014. gada 6. augusta iesniegums (re istr ts Dundagas novada pašvald b
06.08.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/344-A).
2. Zemes ier c bas likuma 8. panta 1. daa.
3. Nekustam  pašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administrat vo teritoriju un apdz voto vietu likuma 15.panta 1. daa.


M r is
Nekustam  pašuma „Apii” sadal šana, veidojot jaunus nekustamos  pašumus.
Izv rt jums
Nekustam  pašuma „Apii” ar kadastra Nr. 8850 018 0118 (turpmk – nekustamais  pašums
„Apii”) kopplat ba ir 14,6 ha, tas atrodas Puiškalnciema teritorilaj ciem Dundagas
pagast, Dundagas novad un sastv no:
1) 8,9 ha lielas neapb v tas zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 8850 018 0118, kuru
8,5 ha plat b aizem meži un 0,4 ha citas zemes;
2) 5,7 ha lielas neapb v tas zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 8850 018 0119, kuru
5,7 ha plat b aizem meži.
Nekustam  pašuma „Apii”  pašnieks D.A. l dz atauju sadal t nekustamo  pašumu „Apii”,
no t atdalot zemes vien bu ar kadastra apz m jumiem 8850 018 0119, pieš irot tai
nosaukumu „Mazapii”.
Zemes ier c bas likuma 8.panta 1. daa nosaka gad jumus zemes ier c bas projekta
izstrdšanai, t.i. zemes ier c bas projektu izstrd sekojošiem zemes ier c bas darbiem: zemes
vien bu robežu prkrtošanai, zemes vien bas un zemes vien bas daas, kas ietverta zemes
ier c bas projekt, apmaiai vai starpgabalu likvid šanai, zemes vien bu (ar kop pašum
esošo) sadal šanai, zemes konsolidcijai, piek šanas iesp ju nodrošinšanai zemes vien bai,
m).
pieejas nodrošinšanai publiski izmantojamm zemes plat bm (teritorij

emot v r augstk min to, izriet, ka  pašuma sadal šanai atseviš os  pašumos, atdalot no t
dab reli atdal tus zemes gabalus, k šaj gad jum, zemes ier c bas projekta izstrdšana
nav paredz ta.
Nekustam  pašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustam  pašuma

nosaukums ir ar pašvald bas l mumu nekustamajam  pašumam lauku apvid pieš irts
rekviz ts, kas nav adrese.
36

Administrat vo teritoriju un apdz voto vietu likuma 15.panta 1. daa nosaka, ka nosaukumus
 bm, k ar ielm, laukumiem,
administrat vajm teritorijm un to teritoril iedal juma vien

viens tm un apb vei paredz tajm zemes vien bm pieš ir, maina vai apstiprina,
 iev rojot
Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, eogrfiskos,
v sturiskos, sadz ves un citus apstkus.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Piekrist nekustam  pašuma „Apii” ar kadastra Nr. 8850 018 0118 sadal šanai.
2) Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 8850 018 0118 atstt nosaukumu
„Apii”.

3) Zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 8850 018 0119 pieš irt nosaukumu
„Mazapii”.
L mumu var prs dz t viena m neša laik no t sp k stšans br ža Administrat vs rajona
tiesas Liepjas tiesu nam (pasta adrese – Lielaj iel 4, Liepj, LV-3401).
L mums nos tms: D.A. Talsu nov., LV-3201.
L mums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.220.
28.08.2014.

16.§
Par lietošanas mr a noteikšanu zemes vienbas daai pašum  „Celmi”
Pamats

1. SIA „Latvijasmernieks.lv” 15.07.2014. v stule (re istr ta Dundagas novada
pašvald b 28.07.2014. ar Nr.DD-3-31.2/14/730).

  pašuma lietošanas m r u klasifikcija un
2. MK noteikumu Nr.496 „Nekustam

nekustam  pašuma lietošanas m r u noteikšanas un maias krt ba” 16., 16.1.,16.2,
18., 30. Punkts

3. MK noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta re istrcijas un kadastra datu aktualizcijas
noteikumi” 23.1.2.punkts
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plnojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.12.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas
plnojums”.


M r is

Nekustam  pašuma lietošanas m r a noteikšana zemes vien bas daai
Izv rt jums
SIA “Latvijasmernieks.lv” Ziemekurzemes birojs ir veicis  pašuma „Celmi” ar kad.Nr. 8850
004 0016 zemes vien bas ar kad.apz. 8850 004 0016 zemes vien bas daas ar kad.apz. 8850
004 0016 8002 kadastrlo uzm r šanu.
Atbilstoši
2012.gada 10.apra Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta

reistrcijas un kadastra datu aktualizcijas noteikumi” 23.1.2. punktam, veicot datu

re istrciju VZD ir jiesniedz pašvald bas l mums par zemes vien bas daas lietošanas m r i,
ja šo l mumu VZD strukt rvien b nav iesniegusi viet j pašvald ba.
SIA “Latvijasmernieks.lv”
atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustam

 pašuma lietošanas m r u klasifikcija un nekustam  pašuma lietošanas m r u noteikšanas
un maias krt ba” 18.punkt noteiktajai krt bai, l dz Dundagas novada
pašvald bu pieemt

l mumu par zemes vien bas daas 885000400168002 lietošanas m r i.



Saska ar MK noteikumu Nr.496
„Nekustam
pašuma
lietošanas
m
r
u klasifikcija un

nekustam  pašuma
lietošanas m r u noteikšanas un maias krt ba” sekojošiem punktiem:

16. lietošanas m r i nosaka:
16.1. tiek izveidota jauna zemes vien ba vai zemes vien bas daa;

16.2. k ar ja zemes vien bai vai zemes vien bas daai nav noteikts lietošanas m r is.
38



18. Lietošanas m r a noteikšanu vai maiu šo noteikumu 16. Vai 17.punkt min tajos
gad jumos m neša laik ierosina nekustam  pašuma  pašnieks vai, ja tda nav, - tiesiskais
vald tjs, valsts vai viet js pašvald bas
zemei – ts lietotjs vai, ja tda nav, - nomnieks

(turpmk – persona). Lietošanas m r a noteikšanu vai maiu var ierosint ar valsts vai
pašvald bas instit cija.
 bai un
30. Lauku teritorijs zemes vien bai, kuru izmantotikai lauksaimniec bai, mežsaimniec

denssaimniec bai, nosaka vienu lietošanas m r i. Lai noteiktu lietošanas m r i, nosaka
zemes vien b domin jošo ekonomisko darb bu, sal dzinot zemes lietošanas veidu plat bas
meža zemei, zemei zem deiem un lauksaimniec b izmantojamai zemei. Uz zemes vien bas

esošai dz vojamo ku un pal g ku vai lauku saimniec bu nedz vojamo ku apb vei atseviš i
nenosaka lietošanas m r i no lietošanas m r u klases „Apb ves zeme”. 
Zemes vien bai ar kad.apz. 8850 004 0016 ir noteiks lietošanas m r is – zeme, uz kuras
galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba (N LM kods 0101). Saska ar Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plnojumu min t zemes vien ba atrodas plnots
izmantošanas teritorij „Lauksaimniec bas teritorijas” (LT) un „Mežu teritorijas” (MT).
Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt nekustam  pašuma „Celmi” ar kad.Nr. 8850 004 0016 zemes vien bas ar kad.apz.
8850 004 0016 daai ar kadastra apz m jumu 8850 004 0016 8002 vienu nekustam  pašuma
lietošanas m r i – zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba (N LM
kods 0101).
L mumu var prs dz t viena m neša laik no t sp k stšans br ža Administrat vs rajona
tiesas Liepjas tiesu nam (pasta adrese – Lielaj iel 4, Liepj, LV-3401).
L mums nos tms:
SIA „Latvijasmernieks.lv” Ziemekurzemes birojs – Kr. Valdemra iela 3a, Talsi, LV-3201
V.G. - R ga, LV- 1030

Valsts zemes dienests Kurzemes re ionl nodaa – Graudu iela 27/29, Liepja, LV-3401.
L mums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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17.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem
„Žoki” un „Jaunžoki”.
Pamats

A.E. 2014.gada 16.j lija iesniegums (re istr ts Dundagas novada pašvald b 17.07.2014. ar
Nr. DD-3-26.1/14/317-E)
Zemes ier c bas likuma 7.panta 1.punkts, 8.panta 1.daas 1.punkts.
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plnojumiem”.
Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plnojums ar groz jumiem”.


M r is
Zemes vien bu robežu prkrtošana.
Izv rt jums
Nekustam  pašuma „Jaunžoki” ar kadastra Nr.8862 003 0100 (turpmk – nekustamais
 pašums „Jaunžoki”) kopplat ba ir 3,08 ha, tas atrodas Košraga ciem, Kolkas pagast,
Dundagas novad un sastv no vienas zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 8862 003 0100.
Nekustam  pašuma „Jaunžoki”  pašniece ir A.E.
Nekustam  pašuma „Žoki” ar kadastra Nr.8862 003 0010 (turpmk – nekustamais  pašums
„Žoki”) kopplat ba ir 10,14 ha, tas atrodas Košraga ciem, Kolkas pagast, Dundagas novad
un sastv no 1,19 ha lielas apb v tas zemes vien bas ar kadastra apz m jumu
8862 003 0010 un 8,95 ha lielas neapb v tas zemes vien bas ar kadastra apz m jumu
8862 003 0101. Nekustam  pašuma „Žoki”  pašnieks ir Aivars Ludvigs.
pašuma „Žoki”  pašnieks Aivars Ludvigs ir pilnvarojis Aiju Egl ti (turpmk – pilnvarot
persona) prstv t savas intereses attiec b uz nekustamo  pašumu „Žoki” jebkur viet un
laik viss valsts, pašvald bas, administrat vajs, tiesu un cits iestd s, instit cijs,
organizcijs un uz mumos, attiec bs ar vism fiziskm un juridiskm personm, piepras t,
iesniegt un saemt visdu veidu ziojumus, pieteikumus, izrakstus, norakstus un citus
dokumentus.
Pilnvarot persona v las veikt zemes vien bu prkrtošanu starp nekustam  pašuma
„Jaunžoki” zemes vien bu ar kadastra apz m jumu 8862 003 0100 un nekustam  pašuma
„Žoki” zemes vien bu ar kadastra apz m jumu 8862 003 0101.
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m ar pilnvaroto personu tika konstat ts, ka papildus b tu nepieciešams izdal t
P c sarun

atseviš u zemes gabala dau zem inženierb ves – autocea uztur šanai piekr tošo zemes
gabala joslu.
Saska ar Zemes ier c bas likuma 8.panta 1.daas 1.punktu zemes ier c bas projektu izstrd
zemes vien bu robežu prkrtošanai.
Likuma „Zemes ier c bas likums” 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ier c bas projektu
izstrd, iev rojot viet js pašvald bas teritorijas plnojumu.
Saska ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plnojumiem” un 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plnojums ar groz jumiem” (turpmk – saistošie
noteikumi Nr.21), nekustam  pašuma „Žoki” zemes vien ba ar kadastra apz m jumu
8862 003 0101 un nekustam  pašuma „Jaunžoki” zemes vien ba ar kadastra apz m jumu
8862 003 0100 atrodas plnots izmantošanas teritorij „Mežres ar mjvietm teritorij”
(MA).
Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumu 72.3. punkts
nosaka, ka nav pieaujama zemes vien bas dal šana, ja kda zemes vien ba sadal šanas
rezultt b tu mazka par attiec gaj plnots izmantošanas teritorij pieaujamo.
„Mežres ar mjvietm teritorij” (MA) saska ar saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas
izmantošanas un apb ves noteikumu 252. Punktu atauts sadal t, ja p c sadal šanas izveidots
zemes vien bas (parceles) nav mazkas par 2,0 ha (20 000 m2) un ja p c sadal šanas izveidoto
zemes vien bu (parceles) vid jais platums nav mazks par 100 m.
Nekustam  pašuma „Žoki” zemes vien bu ar kadastra apz m jumu 8862 003 0101 un
 pašuma „Jaunžoki” zemes vien bu ar kadastra apz m jumu
nekustam
8862 003 0100 saska ar saistošajiem noteikumiem Nr.21 š rso plnotais pašvald bas
koplietošanas autoceš Mazirbe – Košrags. Tas atrodas plnots izmantošanas teritorij
„Tehnisko objektu (l nijb vju) teritorija” (T) un ir iekauts saistošo noteikumu Nr.21
Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi 24.pielikum. Saistošo noteikumu Nr.21
Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumu 76. Punkts nosaka, ka viss plnots
izmantošanas teritorijs nav ierobežojumu zemes vien bu minimlajai plat bai, ja tas
nepieciešams sakaru, satiksmes, dens apgdes, notek deu att r šanas, atkritumu
saimniec bas, elektroapgdes, navigcijas, ugunsdz s bas, civils aizsardz bas un valsts
aizsardz bas nodrošinšanai, l dz ar to plnot zemes vien bas sadal šana nav pretrun ar
saistošo noteikumu pras bm
Zemes vien bu robežu prkrtošanas rezultt veidotos sekojošas zemes vien bas
(1.pielikums):
nekustam  pašuma „Žoki” zemes vien ba ar kadastra apz m jumu 8862 003 0101 (1.zemes
vien ba), kuras plat ba b tu aptuveni 5,4 ha;
no nekustam  pašuma „Žoki” zemes vien ba ar kadastra apz m jumu 8862 003 0101 atdal ta
zemes vien ba (2.zemes vien ba), kuras plat ba b tu aptuveni 2,3 ha
 pašuma „Jaunžoki” zemes vien ba ar kadastra apz m jumu
nekustam
8862 003 0100 (3.zemes vien ba), kuras plat ba b tu aptuveni 1,93 ha;
jauna nekustam  pašuma zemes vien ba (4.zemes vien ba), kuras plat ba b tu aptuveni 2,00
ha.
Jauna nekustam  pašuma zemes vien ba (5.zemes vien ba), kuras plat ba b tu aptuveni 0,4
ha.
Piek šana zemes vien bm iesp jama pa servit ta ceu, kas piesl dzas pašvald bas autoceam
„Ventspils – Tukuma ceš – Tilma i – Hudzoni”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Ataut izstrdt zemes ier c bas projektu nekustam  pašuma „Jaunžoki” ar kadastra Nr.
8862 003 0100 zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 8862 003 0100 un nekustam
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 pašuma „Žoki” ar kadastra Nr. 8862 003 0010 zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 8862
003 0101 robežu prkrtošanai saska ar l muma 1. Pielikumu.
2. zemes vien bas minimlo platumu noteikt ne mazku par 10 metriem.
3. Zemes ier c bas projektu izstrdt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ier c bas projekta izstrdes noteikumi” pras bm.
4. Zemes ier c bas projekta grafisko dau saskaot ar SIA „ eoDati”.
5. Pirms atzinuma saemšanas Valsts zemes dienest, zemes ier c bas projekts jsaskao ar
Dundagas novada pašvald bas Att st bas un plnošanas nodau.
L mumu var prs dz t viena m neša laik no t sp k stšans br ža Administrat vs rajona
tiesas Liepjas tiesu nam (pasta adrese – Lielaj iel 4, Liepj, LV-3401).
L mums nos tms: A.E. – R ga, LV-1001.
L mums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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18.§
Par finansējuma paredzēšanu plānotā
pašvaldības koplietošanas autoceļa Mazirbe – Košrags posma atsavināšanai
Pamats
A.E. 2014.gada 16.jūlija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 17.07.2014.
ar Nr. DD-3-26.1/14/317-E)
Mērķis
Plānotā pašvaldības koplietošanas autoceļa posma iegūšana pašvaldības īpašumā.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Žoki” ar kadastra Nr.8862 003 0010 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Žoki”) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0101 un nekustamā
īpašuma „Jaunžoki” ar kadastra Nr.8862 003 0100 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Jaunžoki”) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0100 saskaņā ar Dundagas
novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem” un 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Dundagas
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – saistošie
noteikumi Nr.21) šķērso plānotais pašvaldības koplietošanas autoceļš Mazirbe – Košrags
(turpmāk – plānotais koplietošanas autoceļš). Plānotais koplietošanas autoceļš atrodas
plānotās izmantošanas teritorijā „Tehnisko objektu (līnijbūvju) teritorija” (T) un ir
iekļauts saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
24.pielikumā.
Nekustamā īpašuma „Jaunžoki” īpašniece A.E., kura uz pilnvaras pamata pārstāv arī
nekustamā īpašuma „Žoki” īpašnieku A.L., Dundagas novada pašvaldībā
(turpmāk – pašvaldība) ir iesniegusi iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.07.2014. ar
Nr. DD-3-26.1/14/317-E), kurā lūdz atļaut veikt zemes vienību pārkārtošanu starp
nekustamā īpašuma „Jaunžoki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0100
un nekustamā īpašuma „Žoki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0101.
Pašvaldības Attīstības un plānošanas komiteja 14.08.2014. sēdē ir atbalstījusi zemes
ierīcības projekta izstrādi, kura izstrādē tiktu izdalīta atsevišķa zemes gabala daļa zem
inženierbūves – autoceļa uzturēšanai piekrītošo zemes gabala josla.
Tā kā plānoto koplietošanas autoceļa teritoriju ir paredzēts atsavināt sabiedrības
vajadzībām, īpašnieki lūdz pašvaldības garantijas, ka pašvaldība šo zemes vienību
atpirks.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Paredzēt 2015.gada budžetā finanšu līdzekļus pašvaldības koplietošanas autoceļa
Mazirbe – Košrags posma nekustamā īpašuma „Žoki” un „Jaunžoki” teritorijā
atsavināšanai (tehniskām un organizatoriskām vajadzībām, piemēram ceļa uzmērīšana,
nodeva reģistrēšanai zemesgrāmatā), kas saistītas ar ceļa izdalīšanu.
Lēmums nosūtāms: A.E. –Rīga, LV-1001.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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19.§
Par zemes iercbas projekta izstr di nekustamajam  pašumam „Tirgo i”

Pamats

1.
SIA „Krasti L” 31.07.2014. iesniegums (re istr ts Dundagas novada pašvald b
31.07.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/337-K)
2. Zemes ier c bas likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ier c bas projekta izstrdes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plnojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apb ves
noteikumi”.
6. Dundagas novada pašvald bas 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizcijas topogrfisks informcijas aprites krt bu Dundagas novad” 12.punkts.


M r is
Zemes vien bas sadal šana.
Izv rt jums
Nekustam  pašuma „Tirgoi” ar kadastra Nr. 8850 020 0089 (turpmk – nekustamais
 pašums „Tirgoi”) kopplat ba ir 3460m2, tas atrodas Dundagas ciem, Dundagas pagast,
Dundagas novad un sastv no apb v tas zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 8850 020
0089, 2460 m2 plat b un apb v tas zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 8850 020 0506,
1000 m2 plat b. Zemes vien b ar kadastra apz m jumu 8850 020 0089 nomas vajadz bm ir
noteikta zemes vien bas daa ar kadastra apz m jumu 8850 020 0089 8001 960m2 plat b.
pašnieks v las nekustam  pašuma „Tirgoi” zemes vien bu ar kadastra apz m jumu 8850
020 0089 sadal t divs zemes vien bs - 960m2 un 1500m2 plat b.
Saska ar Zemes ier c bas likuma 8. panta 3. punktu zemes ier c bas projektu izstrd zemes
vien bu (ar kop pašum esošo) sadal šanai.
Zemes ier c bas likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ier c bas projektu izstrd,
iev rojot viet js pašvald bas teritorijas plnojumu.
Saska ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plnojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Dundagas pagasta teritorijas plnojums” (turpmk – saistošie noteikumi Nr.11) nekustam
 pašuma „Tirgoi” zemes vien ba ar kadastra apz m jumu 8850 020 0089 atrodas plnots
izmantošanas teritorij „Sabiedrisko iestžu teritorijas” (SI).
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Plnotaj izmantošanas teritorij - „Sabiedrisko iestžu teritorijas” (SI) nav noteikta
jaunveidojam zemes gabala miniml plat ba, l dz ar to plnot zemes vien bas sadal šana
nav pretrun ar saistošo noteikumu pras bm.
Piek šana jaunveidojamm zemes vien bm b tu iesp jama pa esošu Dundagas ciema ielu –
Stacijas ielu.
Saska ar Dundagas novada pašvald bas 2010.gada 22.j nija saistošo noteikumu Nr.15 „Par
augstas detalizcijas topogrfisks informcijas aprites krt bu Dundagas novad” 12.punktu
detlplnojuma vai zemes ier c bas projekta grafisk daa ir nododama prbaudei Dundagas
novada Domes izv l tajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projekt to aizsargjoslu
atbilst bu pašvald bas teritorijas plnojumam un relajai situcijai. Atzinums no Dundagas
novada Domes izv l ts juridisks personas, kura uztur Dundagas novada augstas
detalizcijas topogrfisko informciju, par detlplnojuma un zemes ier c bas projekta
grafisks daas atbilst bu pašvald bas teritorijas plnojumam ir jpievieno detlplnojuma vai
zemes ier c bas projekta materiliem.
1.

2.
3.
4.
5.

Dundagas novada Dome nolemj:
Ataut izstrdt zemes ier c bas projektu nekustam  pašuma „Tirgoi” (kadastra
Nr. 8850 020 0089) zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 8850 020 0089, sadalot to
divs das (1. pielikums).
Zemes ier c bas projektu izstrdt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ier c bas projekta izstrdes noteikumi” pras bm.
Paredz t piekuves iesp ju jaunveidojamajm zemes vien bm no Stacijas ielas.
Zemes ier c bas projekta grafisko dau jsaskao ar SIA „ eoDati”.
Pirms atzinuma saemšanas Valsts zemes dienest, zemes ier c bas projekts jsaskao
ar Dundagas novada pašvald bas Att st bas un plnošanas nodau.

L mumu var prs dz t viena m neša laik no t sp k stšans br ža Administrat vs rajona
tiesas Liepjas tiesu nam (pasta adrese – Lielaj iel 4, Liepj, LV-3401).
L mums nos tms: SIA „Krasti -L” uz e-pasta adresi –vilnis@baf.lv .
L mums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

46

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



(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.224.
28.08.2014.

20.§
Par budžeta grozījumiem Kolkas pamatskolai
Pamats
Likums „Par pašvaldībām” 15.p.2.p., Dundagas novada pašvaldības „Saistošie noteikumi
par pašvaldības 2014.gada budžetu, 28.11.2009. MK noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
Mērķis:
nodrošināt izglītojamo drošību izglītības iestādē un pašvaldības īpašuma aizsardzību
Izvērtējums:
Kolkas pamatskolā nav nodrošināta pilna telpu un teritorijas apsardze, pašvaldības
īpašums ir pakļauts materiālu zaudējumu riskam. Lai nodrošinātu Kolkas pamatskolas
izglītojamo drošību iestādes telpās un pamatskolas teritorijā, t.sk. sporta laukumā,
mazinātu vandālisma risku iestādes teritorijā, nepieciešams Kolkas pamatskolu aprīkot
ar videonovērošanas iekārtām.
2014.gada budžetā radies ietaupījums, saņemot papildus finansējumu pūtēju
orķestru instrumentu iegādei. Līdz ar to iespējams uzsākt videonovērošanas aprīkojuma
uzstādīšanu, nepieciešamos līdzekļus € 1349,28 (budžeta kods 5238) sedzot no
ietaupītajiem līdzekļiem kodā 5239.

Dundagas novada Dome nolemj:
Atļaut Kolkas pamatskolā ierīkot videonovērošanas sistēmu par € 1 349,28. Minētos
izdevumus ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
Lēmums nododams izpildei Kolkas pamatskolas direktorei A.Laukšteinei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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21.§
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības nolikumā
Pamats
1. Teritorijas att st bas plnošanas likuma 22.panta 2.daa.
2. Dundagas novada domes 2014.gada 26.j nija s des l mums Nr. 163 „Par Dundagas
novada Att st bas programmas apstiprinšanu” (protokols Nr.9, 14.§).
3. Dundagas novada pašvald bas 2010.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.47
„Dundagas novada pašvald bas nolikums”.


M r is
Izdar t groz jumus Dundagas novada pašvald bas nolikum.
Izv rt jums
Teritorijas att st bas plnošanas likuma 22.panta 2.daa nosaka, ka viet js pašvald bas
att st bas programm ietver att st bas programmas  stenošanas uzraudz bas krt bu.
Ar Dundagas novada domes 2014.gada 26.j nija s des l mums Nr. 163 „Par Dundagas
novada Att st bas programmas apstiprinšanu” tika apstiprinta Dundagas novada Att st bas
programma 2014.-2020.gadam (turpmk – Att st bas programma).
Att st bas programmas 4.3. noda „Att st bas programmas uzraudz bas sist mas process”
ir noteikts, ka Dundagas novada att st bas programmas pilnv rt gai un pastv gai uzraudz bai
paredz ts izveidot Att st bas uzraudz bas komisiju, kuras sastv ieteicams iekaut Domes
komiteju vad tjus, Att st bas un plnošanas nodaas prstvi, t risma, zivsaimniec bas,
lauksaimniec bas un mežsaimniec bas jomu uz m jus, akt vko sabiedrisko organizciju
prstvjus, lielko ciemu un piekrastes teritoriju iedz votju interešu prstvjus.
Saska ar Dundagas novada pašvald bas 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu
Nr.47 „Dundagas novada pašvald bas nolikums” 15.punktu dome var lemt par komisiju un
darba grupu izveidošanu atseviš u pašvald bas uzdevumu veikšanai. Šdas komisijas un
darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgku par
vienu kalendro gadu. Izveidots darba grupas un komisijas darbojas uz pašvald bas domes
apstiprinta nolikuma pamata atbilstoši 14.punktam, vai to kompetenci un padot bu nosaka
domes l mum, ar kuru t tiek izveidota.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Pieemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 28.augusta saistošo
noteikumu Nr.8 „Groz jumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.47 Dundagas novada pašvald bas nolikums” projektu (pievienots pielikum).
2. L dz 2014.gada septembra domes s dei sagatavot Att st bas uzraudz bas komisijas
nolikumu.
Lēmums nosūtāms: VARA ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Juriskonsultam, Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.226.
28.08.2014.

22.§
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 10.jūlijā saņemts A.V., dzimuša xxx.gada xxx,
deklarēts Dundagas novada, Dundagas pagasta, Laukmuižā, „Tīrumnieki”, rakstveida
/
iesniegums, reģ. Nr. DD-3-26.2/14/305-V., kurā lūgts anulēt ziņas
, dzimuša
 -% ( " -  ( par
% .   . 

(
xxx.gada xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē 
% .  %  

Iesniegumā A.V. norādījis, ka S.U. minētajā adresē nedzīvo faktiski jau
aptuveni 2 gadus, taču tā kā viņš deklarēts minētajā adresē, uz A.V. piederošā īpašuma
adresi tiek sūtītas S.U. adresētas vēstules (piem. no kreditoriem) un pasta sūtījumi,
kuras adresāts nesaņem. Jebkādi kontakti A.V. un xxx ar S.U. ir zuduši, kā arī neesot
zināma personas tagadējā dzīvesvieta.
   
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu   1 +






%$
%
%
$

 . -  +   1  !    - (    $
   -  # #    
+1+  1      , $- !$-( $   (   1  , -     - 
1     # #. $   Savukārt Administratīvā procesa likuma
%

%$ % ( 1 
$ 
59.panta
(1) un (2) daļa nosaka ka,  # -     1    









,


%

%
$
 #  - . 
  1 +  !-  # . 1- - ( 
- # (     !$
% -  , - -  % # 2.1. Pašvaldība 2014.gada 18.jūlijā elektroniski pieprasīja informāciju no Talsu rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziņas par nekustamo īpašumu „Tīrumnieki”, Dundagas
pagasts, Dundagas novads un konstatēja, ka 2000.gada 12.aprīlī izsniegta
Zemesgrāmatas apliecība, kas apliecina, ka minētā nekustamā īpašuma īpašumtiesības
nostiprinātas zemesgrāmatā uz A.V. vārda, nodalījums Nr. 1165, kadastra numurs: 8850
025 0018, (pievienota zemesgrāmatas izdruka uz 1 lp.).
2.2. Pārbaudot LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personu, redzams, ka S.U.
%
%  
 % .   .  " -  $   -%  deklarējis
dzīvesvietu   . 
2011.gada 4.janvārī
tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē
%  %  un kā

  % )
. Šo faktu apstiprina arī S.U. 2011.gada 4.janvārī
norādījis
pašvaldībā iesniegtā dzīvesvietas deklarācija.
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(Lēmums daļa satur personas datus, tādēļ netiek publicēta).

%    
3. Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta
otrajai daļai(   




,




%
$
%
$

$
    -  - (
    %  - 
 -   - 
 


 -( #+$   %  1.      % -  1. -   $   - 1  %   + 
$ .   
1 1+ ( %#+  ,  %+    # 1 -   1. -  - 
Tādēļ, lai izvērtētu A.V. iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats anulēt
ziņas par S.U. deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2014.gada 21.jūlijā nosūtīja S.U. vēstuli
pa pastu ierakstītā sūtījumā, ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules saņemšanas
brīža ierasties pašvaldībā un sniegt paskaidrojumus par A.V. iesniegumā minētajiem
faktiem, vai arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu viņa tiesības būt deklarētam
iepriekšminētajā adresē. Viedokļa noskaidrošana nepieciešama, lai pašvaldība iegūtu
apstiprinājumu tam, ka starp abām pusēm noslēgtā mutiskā vienošanās ir izbeigta, un
pēc visu apstākļu izvērtēšanas varētu pieņemt attiecīgu lēmumu.
3.1. Konstatēts, ka S.U. noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un dokumentus
iesniedzis, kas apliecinātu tiesisko pamatu, tātad secināms, ka persona minētajā adresē
faktiski nedzīvo un nav sasniedzama. (….) .
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā

#. ,     %  % 
1    $ % 1( ,
noteikto, !  


,


$

$
    -     1    
Ņemot vērā A.V. 2014.gada 10.jūlija iesniegumā un mutiski norādīto, kā arī pašvaldības
papildus noskaidroto un ievērojot to, ka S.U. nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu
tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka starp abām pusēm
noslēgtā mutiskā vienošanās ir izbeigta un personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā. Iepriekš minētais apstiprina, ka ziņas par S.U. 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 S. U., personas kods ......-..... deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas
novads, Dundagas pagasts, Laukmuiža, „Tīrumnieki”.
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
A.V. un S.U. 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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(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.227.
28.08.2014.

23.§
Par suvenīru izgatavošanu pašvaldībai
Pamats
Likuma „Par pašvald bm“ 12.pants; T risma likuma 8.pants


M r is
Populariz t Dundagas novadu, veicint mrketinga aktivittes
Izv rt jums
Sadarb b ar “Publisko & Privto Partnerattiec bu Prvaldi” sagatavoti maketi suven rmon tu
izgatavošanai Dundagas novada pašvald bai. Suven rmon tas tiks izgatavotas atveramu
kartona kartiu/kapsulu iepakojum. Izstrdti 4 veidu maketi: Dundagai, L biešu krastam,
Sl teres nacionlajam parkam un novadam kopum.
Paredz ts izgatavot 1000 suven rmon tu par kop jo summu EUR 3388,-, t.sk. PVN.
Mon tkartias
b s
apskatmas
ar
mjaslaps
www.nationaltokens.com
un
www.mantojumsuzmonetas.lv.

Dundagas novada Dome nolemj:
Jautājumu atkārtoti skatīt gatavojot 2015.gada budžetu.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.228.
28.08.2014.

24.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Dundagas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”
Pamats
Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 „Par
Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”.
Mērķis
Palielināt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru biedrībām, kuras veic tām deleģētos
pašvaldībai piekrītošos pārvaldes uzdevumus un sniedz projektus uz nākamām atlases
kārtām.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 25
„Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” 1.punktu Dundagas
novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) var sniegt līdzfinansējumu Dundagas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – administratīvā teritorija) reģistrētām
biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām un to iestādēm, lai veicinātu
to aktivitāti sabiedriski nozīmīgu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumu
ieviešanas projektu realizēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pamatojoties uz to, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētās biedrības ir
bezpeļņas organizācijas, kas projektus realizē sabiedriskā kārtā, tām biedrībām, kuras
veic deleģētos pašvaldībai piekrītošos pārvaldes uzdevumus un sniedz projektus uz
nākamām atlases kārtām, par katru nākamo projektu līdzfinansējums būtu sniedzams
100 procentu apmērā no projekta realizēšanai nepieciešamā līdzfinansējuma.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 28.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Grozījumi Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.25 „Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”
projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: VARA ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, finanšu speciālistei.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.229.
28.08.2014.

25.§
Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
apstiprināšanu
Pamats
1. Dundagas novada domes 24.07.2014. s des l mums Nr. 190 (protokola Nr. 11. 19. §)
„Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plnojuma groz jumu gal gs
redakcijas apstiprinšanu”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvald bu teritorijas att st bas
plnošanas dokumentiem” 94. Punkts.
3. Teritorijas att st bas plnošanas likuma 25.panta 1., 2. Daa.


M r is
Dundagas pagasta teritorijas plnojuma 2004.-2016. Gadam groz jumu apstiprinšana un
saistošo noteikumu „Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plnojuma 2004.-2016.
Gadam groz jumu grafisk daa un teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi”
pieemšana.
Izv rt jums
Ar Dundagas novada domes 24.07.2014. s des l mums Nr. 190 (protokola Nr. 11. 19. §)
„Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plnojuma groz jumu gal gs redakcijas
apstiprinšanu” tika nolemts Dundagas pagasta teritorijas plnojuma groz jumu 2.redakciju
apstiprint k gal go redakciju un noteikt, ka sabiedr bai ir iesp ja iepaz ties ar teritorijas
plnojuma groz jumu gal go redakciju pašvald bas interneta vietn www.dundaga.lv no
04.08.2014. l dz 24.08.2014.
Saska ar Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvald bu teritorijas
att st bas plnošanas dokumentiem” (turpmk – MK noteikumi Nr.711) 94. Punktu, p c šo
noteikumu 93.punkt min to pras bu izpildes pašvald ba ar saistošajiem noteikumiem
apstiprina teritorijas plnojuma teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumus un grafisko
dau – funkcionlo zon jumu, novada pils tu, novada pagastu un ciemu robežas.
Saska ar Teritorijas att st bas plnošanas likuma 25.panta 1.dau teritorijas plnojumu
apstiprina ar pašvald bas saistošajiem noteikumiem. Tie stjas sp k nkamaj dien p c
attiec ga paziojuma public šanas oficilaj izdevum „Latvijas V stnesis”.
Saska ar Teritorijas att st bas plnošanas likuma 25.panta 2.dau paziojumu par saistošo
noteikumu pieemšanu viet j pašvald ba divu ned u laik p c saistošo noteikumu
apstiprinšanas public oficilaj izdevum „Latvijas V stnesis”, viet j laikrakst un ievieto
54

pašvald bas mjaslap internet. L mumu par saistošo noteikumu apstiprinšanu un tam
pievienotos dokumentus viet j pašvald ba ievieto sav mjaslap internet.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprint Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plnojuma 2004.-2016.
Gadam groz jumus, kas sastv no Paskaidrojuma raksta (1 s jums), Teritorijas
izmantošanas un apb ves noteikumiem (1 s jums) un Grafisks daas (4 kartes).
2. Pieemt saistošos noteikumus Nr.10 „Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas
plnojuma 2004.-2016. Gadam groz jumu grafisk daa un teritorijas izmantošanas un
apb ves noteikumi”.
L mums nos tms: VARA ministrija
L mums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.230.
28.08.2014.

26.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Kannenieki”
Pamats

1.
SIA „Ventmetrs” valdes loceka O.H. 19.08.2014. iesniegums Nr. 256/2014 (re istr ts
Dundagas novada pašvald b 21.08.2014. ar Nr. DD-3-31.1/14/795).
2.
Dundagas novada domes 2014. gada 24. apra s des l mums Nr.104 (protokols Nr.7,
22.§) „Par zemes ier c bas projekta izstrdi nekustamajam  pašumam „Kannenieki”.
3. Zemes ier c bas likuma 19.panta 2.daa.
4. Nekustam  pašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.

5. MK noteikumu Nr.496„Nekustam  pašuma lietošanas m r u klasifikcija un nekustam
 pašuma lietošanas m r u noteikšanas un maias krt ba” 16.1. punkts.


M r is
Sadal t  pašuma „Kannenieki” zemes vien bu ar kadastra apz m jumu 8850 031 0025
etrs zemes vien bs nordot visus apgr tinjumus, aizsargjoslas un piek šanas iesp jas
izveidotajm zemes vien bm.
Izv rt jums
Ar Dundagas novada domes 2014. gada 24. apra s des l mumu Nr.104 (protokols Nr.7,
22.§) „Par zemes ier c bas projekta izstrdi nekustamajam  pašumam „Kannenieki” tika
atauts izstrdt zemes ier c bas projektu nekustam  pašuma „Kannenieki” (kadastra Nr.
8850 031 0025) zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 8850 031 0025, sadalot to etrs
das.
Nekustam  pašuma „Kannenieki” zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 8850 031 0025
ir izstrdts zemes ier c bas projekts t sadal šanai. Tas izstrdts uz  pašuma zemes robežu
plna, kur nord ti apgr tinjumi, aizsargjoslas un ir saskaots ar nepieciešamajm
instit cijm.
Piekuve 1., 2. un 3. zemes vien bm ir nodrošinta no pašvald bas autocea Valpene –
Sabdagas. Tlk piekuve 1. un 2. zemes vien bm plnota izv rt jot VZD kadastra
informciju un pierobežnieku robežu
plnu materilus.

4. zemes vien ba k atseviš a zemes vien ba izdal ta pašvald bas autocea uztur šanai un ir
daa no pašvald bas autocea Valpene – Sabdagas.
Atbilstoši „Zemes ier c bas likuma” 19.panta 2.daai zemes ier c bas projektu apstiprina
viet j pašvald ba, izdodot administrat vo aktu.
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Saska ar Nekustam  pašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunktu nekustam
 pašuma
nosaukums ir ar pašvald bas l mumu nekustamajam  pašumam lauku apvid

pieš irts rekviz ts, kas nav adrese.

Saska ar MK noteikumu Nr.496
„Nekustam  pašuma lietošanas m r u klasifikcija un

  pašuma lietošanas m r u noteikšanas un maias krt ba” 16.1. punktu lietošanas
nekustam

m r i nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vien ba vai zemes vien bas daa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprint zemes ier c bas projektu nekustam  pašuma „Kannenieki” ar kad. Nr.
8850 031 0025 zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 8850 031 0025 sadal šanai etrs
zemes vien bs.
2. Saska ar zemes ier c bas projektu:

2.1.
neapb v tai 5,7 ha lielajai zemes vien bai Nr.1 pieš irt nosaukumu
„Mežkannas” un noteikt nekustam  pašuma lietošanas m r i – zeme, uz kuras
galven saimniecisk darb ba ir mežsaimniec ba (N LM – 0201).
2.2.
neapb v tai 3,6 ha lielajai zemes vien bai Nr.2 un neapb v tai 6,6 ha lielajai
zemes vien baiNr.3 patur t nosaukumu „Kannenieki” un noteikt nekustam  pašuma
lietošanas m r i – zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba
(N LM – 0101).

2.3. neapb v tai 1,3 ha lielajai zemes vien bai Nr.4 pieš irt nosaukumu
„Ceš Valpene 
Sabdagas” un noteikt nekustam  pašuma lietošanas m r i – zeme dzelzcea
infrastrukt ras zemes nodal juma josl un ceu zemes nodal juma josl (N LM –
1101).
L mumu var prs dz t viena m neša laik no t sp k stšans br ža Administrat vs rajona
tiesas Liepjas tiesu nam (pasta adrese – Lielaj iel 4, Liepj, LV-3401).
L mums nos tms:
1. SIA „Ventmetrs” – Kuld gas iela 11, Ventspils, LV-3601.
2. Valsts zemes dienesta Kuld gas klientu apkalpošanas centram – Pils tas laukums 2,
Kuld ga, LV-3300.
L mums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai.

Domes priekšsēdētājs

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



(PROTOKOLS Nr.13.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.231.
28.08.2014.

27.§
Par zemes iercbas projekta apstiprin šanu pašumiem
„V rpas” un „Strautmai”

Pamats

1.
SIA „ eod zists” 26.08.2014. iesniegums (re istr ts Dundagas novada pašvald b
26.08.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/374- ).
2.
Dundagas novada domes 2013. gada 27. j nija s des l mums Nr.146 (protokols Nr.13,
12.§) „Par zemes ier c bas projekta izstrdi nekustamajiem  pašumiem „Vrpas” un
„Strautmai”.
3. Zemes ier c bas likuma 19.panta 2.daa.

4. MK noteikumu Nr.496„Nekustam  pašuma lietošanas m r u klasifikcija un nekustam
 pašuma lietošanas m r u noteikšanas un maias krt ba” 16.1. punkts.


M r is
Prkrtot nekustam  pašuma „Vrpas” zemes vien bas ar kadastra apz m jumu
8850 001 0011 un nekustam  pašuma „Strautmai” zemes vien bas ar kadastra apz m jumu
8850 001 0135 robežas.
Izv rt jums
Ar Dundagas novada domes 2013. gada 27. j nija s des l mumu Nr.146 (protokols Nr.13,
12.§) „Par zemes ier c bas projekta izstrdi nekustamajiem  pašumiem „Vrpas” un
„Strautmai” tika atauts izstrdt zemes ier c bas projektu nekustam  pašuma „Vrpas” ar
kadastra
Nr.
8850 001 0010 (turpmk – nekustamais  pašums „Vrpas”) zemes vien bas ar kadastra
apz m jumu 8850 001 0011 un nekustam  pašuma „Strautmai” ar kadastra Nr.
8850 001 0135 (turpmk – nekustamais  pašums „Strautmai”) zemes vien bas ar kadastra
apz m jumu 8850 001 0135 robežu prkrtošanai.
Nekustam  pašuma „Vrpas” zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 8850 001 0011 un
nekustam  pašuma „Strautmai” zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 8850 001 0135 ir
izstrdts zemes ier c bas projekts robežu prkrtošanai. Tas izstrdts uz  pašuma zemes
robežu plna, kur nord ti apgr tinjumi un aizsargjoslas. Zemes ier c bas projekts paredz
  pašuma „Vrpas” zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 8850 001
atdal t no nekustam

0011 atseviš u zemes vien bu 0,30 ha plat b, kuru paredz ts pievienot nekustam  pašuma
„Strautmai” zemes vien bai ar kadastra apz m jumu 8850 001 0135.
58

Piekuvi abm zemes vien bai ir iesp jams nodrošint no dab esoša cea, kas p c zemes
ier c bas projekta var kalpot par pamatu cea servit ta nodibinšanai. Plnot cea servit ta
teritorija piesl dzas valsts re ionlajam autoceam P124 (Ventspils - Kolka).
Atbilstoši „Zemes ier c bas likuma” 19.panta 2.daai zemes ier c bas projektu apstiprina
viet j pašvald ba, izdodot administrat vo aktu.

Saska ar MK noteikumu Nr.496
„Nekustam  pašuma lietošanas m r u klasifikcija un

  pašuma lietošanas m r u noteikšanas un maias krt ba” 16.1. punktu lietošanas
nekustam

m r i nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vien ba vai zemes vien bas daa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Apstiprint zemes ier c bas projektu nekustam  pašuma „Vrpas” ar kadastra Nr.
8850 001 0010 zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 8850 001 0011 un nekustam
 pašuma „Strautmai” ar kadastra Nr. 8850 001 0135 zemes vien bas ar kadastra apz m jumu
8850 001 0135 robežu prkrtošanai.
2. Ataut apvienot no nekustam  pašuma „Vrpas” zemes vien bas ar kadastra apz m jumu
8850 001 0011 atdal to 0,30 ha lielo zemes vien bu ar 3,26 ha lielo nekustam  pašuma
„Strautmai” zemes vien bu ar kadastra apz m jumu 8850 001 0135.
3. Saska ar zemes ier c bas projektu:
3.1.
apb v tajai 10,5 ha lielajai zemes vien bai ar kadastra apz m jumu
8850 001 0011 atstt nosaukumu „Vrpas” un noteikt nekustam  pašuma
lietošanas m r i – zeme, uz kuras galven saimniecisk darb ba ir
mežsaimniec ba (N LM – 0201).
3.2.
no nekustam  pašuma „Vrpas” zemes vien bas ar kadastra
apz m jumu
8850 001 0011 atdal tajai 0,30 ha lielajai apb v tajai zemes vien bai p c
apvienošanas ar 3,26 ha lielo nekustam  pašuma „Strautmai” zemes vien bu
ar kadastra apz m jumu 8850 001 0135 atstt nosaukumu „Strautmai” un
noteikt nekustam  pašuma lietošanas m r i – zeme, uz kuras galven
saimniecisk darb ba ir lauksaimniec ba (N LM – 0101).
L mumu var prs dz t viena m neša laik no t sp k stšans br ža Administrat vs rajona
tiesas Liepjas tiesu nam (pasta adrese – Lielaj iel 4, Liepj, LV-3401).
L mums nos tms:
1. ventspils@geodezists.lv.
2. Valsts zemes dienesta Kuld gas klientu apkalpošanas centram – Pils tas laukums 2,
Kuld ga, LV-3300.
L mums nododams izpildei: Att st bas un plnošanas nodaai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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