LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.10.
2017.gada 25. augustā
Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta: plkst. 10.00
Sēdē piedalās 7 deputāti: Madars Burnevics, Aldis Felts, Andra Grīvāne, Tamāra Kaudze,
Gunārs Kristiņš, Māris Napskis, Regīna Rūmniece
Nepiedalās: Vilnis Skuja
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Gatis Ralle, Attīstības un plānošanas nod. vad. Lauris
Laicāns, finansiste Zinta Eizenberga, juriskonsults Aigars Šturms, Saimnieciskjā dienesta
vadītājs Andris Kojro, juriste-zemes lietu speciāliste Iveta Bekmane-Avota, Būvvaldes
vadītāja Janita Valtere
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtībā:
1. Par deputāta pilnvaru nolikšanu
2. Par 1.-4.kl. audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un pašvaldības dotācijas
daļas apstiprināšanu
3. Par nekustamā īpašuma „Tilžas” pirkuma līgumu slēgšanu
4. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 25.05.2017. lēmumā Nr. 120 „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmalas”
5. Par nekustamo īpašumu maiņu
6. Par papildu finansējumu rotaļu laukumam Talsu ielā 7
7. Par nekustamā īpašuma „Dzintari” sadalīšanu
8. Par nekustamā īpašuma „Juši” sadalīšanu
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Līdumiņi”
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pļaviņas”
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pipari”
12. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014. gada 27. novembra lēmumā nr. 288
„Par Medību koordinācijas komisiju”
13. Par reģistrēšanu dzīvokļu rindā
14. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā
15. Par Dundagas novada pašvaldības nolikuma “Iepirkumu komisijas nolikums”
pieņemšanu un Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvu
16. Par Dundagas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
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17. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.10 "Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu"
Dažādi jautājumi
1.
Par deputāta pilnvaru nolikšanu
A.Felts
Pamats:
1) Domes deputāta Gata Ralles 2017.gada 22.augusta iesniegums par deputāta pilnvaru
nolikšanu (reģ.Nr.DD-3-26.2/17/469)
2) Likuma „Par pašvaldībām” 38.panta pirmās daļas 2.punkts
Izvērtējums:
Gatis Ralle informē novada domi, ka sakarā ar novada domes 2017.gada 17.augusta lēmumu
Nr.178, ar kuru viņš ir iecelts Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā, atsakās no
deputāta pilnvarām Dundagas novada domē.
Likuma „Par pašvaldībām” 38.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka izpilddirektors nedrīkst
būt domes deputāts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.179:
1) Pieņemt Gata Ralles iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu;
2) Informēt Dundagas novada vēlēšanu komisiju.
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija
2.
Par 1.-4.kl. audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un
pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu
Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts
Pamats
1. 03.08.2017. gada iesniegums no ēdināšanas pakalpojumu sniedzējas M. Sāmītes.
2. 27.08.2015.gada Dundagas novada domes lēmums nr. 144, 7§ „Par 1.-4. klašu audzēkņu
ēdināšanas pakalpojumu cenas un pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu”.
3. MK 2010. gada 28. decembra noteikumi Nr. 1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu
ēdināšanai” (turpmāk MK noteikumi).
Mērķis
Apstiprināt 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojuma cenu un pašvaldības budžeta
dotācijas daļu ēdināšanas pakalpojumam.
Izvērtējums:
No 28.08.2014. stājās spēkā MK noteikumu grozījumi, kuri noteica valsts budžeta līdzekļu
apmēru viena izglītojamā ēdināšanai dienā, paredzot 1,42 euro (tajā skaitā PVN) dienā
vienam izglītojamam. 27.08.2015.gada Dundagas novada domes lēmums nr. 144, 7§ „Par 1.4. klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un pašvaldības dotācijas daļas
apstiprināšanu”. Apstiprināja pašvaldības budžeta mērķdotāciju viena 1.-4.klases izglītojamā
ēdināšanai 0,50 euro ar PVN dienā.
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18.08.2016.gadā, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, tika noslēgts līgums Nr. DD-313.2/16/114 par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Dundagas vidusskolā ar Meritu Sāmīti.
Līguma 9. apakšpunkts paredz, ka Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam priekšlikumu par
Līguma noteiktās cenas palielināšanu ne biežāk kā 1 (vienu) reizi gadā, iesniedzot
dokumentus, kas apliecina maksas paaugstināšanas nepieciešamību, ievērojot noteikumu, ka
cenas paaugstinājums nedrīkst pārsniegt 10% no Līgumā noteiktās cenas. Pamatojoties uz
noslēgtā līguma 9. apakšpunktu un pārtikas produktu cenas kāpumu, M. Sāmīte lūdz 1. -4.
klases skolēniem piemaksāt 0,78 euro par ēdienreizi, 5.-12. klases skolēniem, kuriem
piešķirtas brīvpusdienas apmaksāt kompleksās pusdienas 2,20 eiro, kas ir par 0,20 eiro vairāk
kā iepriekšējā mācību gadā.
M. Sāmīte lūdz lemt arī par pakalpojuma cenas noteikšanu Lauku atbalsta programmas
“Skolas piens” ietvaros uzglabāto un izdalīto pienu un glāžu mazgāšanu. Cenu noteikt 0,10
eiro par 1litru izdalītā piena.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.180:
1. Apstiprināt pašvaldības budžeta mērķdotāciju viena 1.-4.klases izglītojamā ēdināšanai
0,78 euro ar PVN dienā;
2. Noteikt komplekso brīvpusdienu cenu 2,20 eiro ar PVN dienā;
3. Noteikt pakalpojuma cenu Lauku atbalsta programmas “Skolas piens” ietvaros par
uzglabāto un izdalīto pienu un glāžu mazgāšanu 0,10 eiro par 1litru izdalītā piena.
Lēmums nosūtāms: M.Sāmītei
Lēmums nododams izpildei: Sociālais dienests, grāmatvedība
3.
Par nekustamā īpašuma „Tilžas” pirkuma līgumu slēgšanu
A.Felts
Pamats
1. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 4. punkts, 14. panta
otrā daļa.
2. Dundagas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmums Nr.114 „Par nekustamā īpašuma
„Tilžas” atsavināšanas un nosacītās cenas noteikšanu”.
3. Edītes Irbes 30.06.2017. iesniegums.
4. Anda Vītola 30.06.2017. iesniegums.
Mērķis
Atsavināt pašvaldībai piederošo zemes gabalu personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības.
Izvērtējums
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - likums) 4. panta ceturtās daļas
4. punkts nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo
daļu, uz kura atrodas ēka, samērīgi savai ēkas daļai.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu Nr.114 „Par nekustamā
īpašuma „Tilžas” atsavināšanas un nosacītās cenas noteikšanu”, nolēma atsavināt nekustamo
īpašumu „Tilžas” ar kadastra numuru 8850 005 0099, kas sastāv no zemes vienības „Lauki” ar
kadastra apzīmējumu 8850 005 0050 (turpmāk – nekustamais īpašums „Tilžas”), par nosacīto
cenu € 1115,00.
3

Nekustamajā īpašumā „Tilžas” atrodas (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx (turpmāk –
(Vārds, uzvārds)), un (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx (turpmāk – (Vārds, uzvārds)),
piederoša dzīvojamā māja „Lauki 2” ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0050 001.
Likuma 14. panta otrā daļa nosaka, ka iepriekš minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā
likuma noteiktajā kārtībā, uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par
nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens
pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) 30.06.2017.
iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 03.07.2017. ar nr. DD-3-26.1/17/335) par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz 77/100 domājamām daļām un (Vārds, uzvārds) 30.06.2017.
iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 03.07.2017. ar nr. DD-3-26.1/17/337) par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz 23/100 domājamām daļām, attiecībā uz nekustamo īpašumu „Tilžas”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.181:
Slēgt pirkuma līgumus par nekustamā īpašuma „Tilžas” ar kadastra numuru
8850 005 0099, kas sastāv no zemes vienības „Lauki” ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0050
pārdošanu:
Pircējs
Personas kods
Domājamā daļa
Summa, €
(Vārds, uzvārds)
xxxxxx
77/100
858,55
(Vārds, uzvārds)
xxxxxx
23/100
256,45
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
4.
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 25.05.2017. lēmumā Nr. 120 „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmalas”
Ziņo L.Laicāns; A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmums Nr. 120 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmalas””.
2. (Vārds, uzvārds) 07.08.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
07.08.2017. ar Nr.DD-3-26.2/17/435).
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. termins.
4. Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts.
5. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas pagasta
teritorijas funkcionālais zonējums”.
6. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 11.1.punkts.
7. Zemes pārvaldības likuma 8.pants.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Silmalas” sadalīšana, veidojot jaunus īpašumus.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu Nr. 120 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmalas”” (turpmāk - lēmums Nr.120) tika
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atļauts sadalīt nekustamo īpašumu „Silmalas” ar kadastra Nr. 8850 019 0001 (turpmāk
nekustamais īpašums „Silmalas”) atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 019 0002 (piešķirot tai nosaukumu „Anstrupes Silmalas”) un izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Silmalas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 019 0001, sadalot to divās daļās.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.termins nosaka, ka
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku
apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas
objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav
adrese.
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi nekustamā īpašuma „Silmalas” īpašnieces
(Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxxx) pilnvarotās persona (01.09.2016. Ģenerālpilnvara reģ.Nr.192,
izdota Dundagas novada Bāreņtiesā) (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxxx) 07.08.2017. iesniegumu,
kurā tiek lūgts izdarīt grozījumus Dundagas novada domes lēmumā Nr.120 un atļaut sadalīt
nekustamā
īpašuma
„Silmalas”
zemes
vienību
ar
kadastra
apzīmējumu
8850 019 0001 trīs daļās. Trešās zemes vienības izveidošana nepieciešama, lai atsevišķi
varētu izdalīt zemes īpašniekam nepiederošu būves daļu (tilts) un autoceļa uzturēšanai
piekrītošu zemes vienību.
Sadalot nekustamā īpašuma „Silmalas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 019 0001 trijās daļās, veidotos sekojošas zemes vienības:
1) 1. zemes vienība ar aptuveno platību 10,376 ha,
2) 2. zemes vienība ar aptuveno platību 9,000 ha,
3) 3. zemes vienība ar aptuveno platību 0,024 ha (autoceļa uzturēšanai piekrītoša zemes
vienība).
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas
plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta
teritorijas funkcionālais zonējums” plānoto 3. zemes vienību šķērso pašvaldības ceļš
Ozollapas – Pāce uz kura saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības A grupas ceļu sarakstu
atrodas dzelzsbetona tilts.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 11.1.punktu Prasības par zemes vienību minimālo
platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai publiskās
infrastruktūras nodrošināšanai.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.pantu, ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai
(01.01.2015.) autoceļš reģistrēts kā pašvaldības vai valsts ceļš un iekļauts pašvaldības vai
valsts bilancē, bet zeme zem ceļa zemesgrāmatā ierakstīta uz citas personas vārda, šī persona
nedrīkst liegt pārvietošanos pa pašvaldības vai valsts ceļu. Valsts vai pašvaldība atbilstoši
budžeta iespējām, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas
vienojas ar zemes īpašnieku par zemes zem ceļa atsavināšanu un atsavina to saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanu. Valsts meža zemi atsavina Meža likumā noteiktajā kārtībā.
Papildus izmaksas par 3. zemes vienības atsavināšanu sastāda uzmērīšana (344,00 EUR ar
PVN), reģistrācijas izmaksas zemesgrāmatā un atsavināmā īpašuma atlīdzību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.182:
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1. Piešķirt nekustamā īpašuma „Silmalas” ar kadastra Nr. 8850 019 0001 zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0002 nosaukumu „Anstrupes Silmalas”.
2. Veikt šādus grozījumus Dundagas novada domes 2017. gada 25. maija sēdes lēmumā
Nr. 120 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmalas””
izsakot nolemjošās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Silmalas” ar
kadastra Nr. 8850 019 0001 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0001,
sadalot to trijās daļās (pielikums).”
3. Papildināt Dundagas novada domes 2017. gada 25. maija sēdes lēmumu
Nr. 120 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Silmalas””
ar 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes nekustamajam īpašumam „Silmalas”,
3.zemes vienību atsavināt par labu pašvaldībai. Apmaksu, kas saistīta ar 3.zemes
vienības uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un atlīdzību par atsavināmo
nekustamo īpašumu, segt no pašvaldības budžeta.”
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

5.
Par nekustamo īpašumu maiņu
Ziņo L.Laicāns; A.Felts, M.Burnevics
Pamats
1. SIA “Dundagas meži” 26.06.2017. iesniegums.
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta trešās daļa.
3. Likuma par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.apakšpunkts, 21.panta 1.daļas 17.apakšpunkts.
Mērķis
Nekustamo īpašumu maiņa
Izvērtējums
SIA “Dundagas meži” (turpmāk – SIA “Dundagas meži”) īpašumā Dundagā atrodas
0,2575 ha liels neapbūvēts nekustamais īpašums “Sīrupfabrika” ar kadastra
Nr. 8850 020 0262, (turpmāk – nekustamais īpašums “Sīrupfabrika”).
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi SIA “Dundagas meži”
26.06.2017. iesniegumu, kurā piedāvā mainīt nekustamo īpašumu “Sīrupfabrika” pret
līdzvērtīgu pašvaldībai piederošu zemes vienības daļu (nekustamais īpašums “Dakterlejas
iela 6” ar kadastra Nr. 8850 020 0405).
Nekustamo īpašumu “Sīrupfabrika” varētu atsavināt par labu Pašvaldībai, lai to varētu
izmantota likumā noteikto pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ssaskaņā ar likuma par
pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2.apakšpunktu pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana un nekustamais īpašums “Sīrupfabrika” būtu izmantojams
autostāvvietas automašīnām ierīkošanai.
Saskaņā ar likuma par pašvaldībām 21.panta 1.daļas 17.apakšpunktu dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
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pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Pašvaldībai kā atvasinātai publiskai personai, atsavinot nekustamo īpašumu, ir pienākums
ievērot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteikumus. Atbilstoši minētā likuma
38.panta pirmās daļas noteikumiem, publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret
līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju
nodrošināšanai. Likuma 38.panta trešās daļas noteikumi nosaka, ka maināmo nekustamo
īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.183:
Atbalstīt SIA “Dundagas meži” piedāvājumu mainīt nekustamo īpašumu “Sīrupfabrika” ar
kadastra Nr. 8850 020 0262 pret līdzvērtīgu pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu.
Lēmums nosūtāms: atdodams SIA “Dundagas meži” pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

6.
Par papildu finansējumu rotaļu laukumam Talsu ielā 7
Ziņo A.Kojro; A.Felts
Pamats
Projekts „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Talsu ielā 7 Dundagā”
Mērķis
Piešķirt papildu finansējumu projektā neparedzēto drošības zonu ierīkošanai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība ir realizējusi projektu „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana
Dundagā Talsu ielā 7” (turpmāk – projekts). Projektā nav paredzēta drošības zonu ierīkošana
ap rotaļu elementiem. Ir sagatavots aprēķins par drošība zonu ierīkošanu ap rotaļu elementiem
ar skaloto smilti 60 m³ apjomā 30 cm dziļumā. Izdevumi ir: smilts atvešana no Ventspils –
EUR 480.00, smilts iekraušana Ventspilī-aptuveni EUR 150.00,grunts izrakšana ap
elementiem-aptuveni EUR 250.00-kopā EUR 880.00. Ir priekšlikums ierīkot drošības zonas
ap rotaļu elementiem ar smilti, iespējama drošības zonu ierīkošana arī ar mulču.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.184:
Piešķirt finansējumu EUR 880.00 apmērā drošības zonu ierīkošanai „Bērnu rotaļu laukumā
Dundagā Talsu ielā 7” ar skaloto smilti. Finansējumu piešķirt no ietaupītajiem budžeta
līdzekļiem un precizējot budžetu ņemt vērā.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam-Andrim Kojro
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7.
Par nekustamā īpašuma „Dzintari” sadalīšanu
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 31.07.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
31.07.2017. ar Nr. DD-3-26.2/17/418).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Dzintari” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Dzintari” ar kadastra Nr. 8862 005 0032 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Dzintari”) kopplatība ir 1,5190 ha, tas atrodas Saunaga ciemā, Kolkas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no:
1) 0,7050 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0032;
2) 0,8140 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0033.
Nekustamā īpašuma „Dzintari” īpašniece (Vārds, uzvārds) (p.k. xxxxxx) lūdz atļauju
sadalīt nekustamo īpašumu „Dzintari”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8862 005 0032 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0033 piešķirt nosaukumu
„Dzintarmežs”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no
tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana
nav paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja
nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts,
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām,
laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai
apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un
lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.185:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Dzintari” ar kadastra Nr. 8862 005 0032 sadalīšanai, atdalot
no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0032.
2. Nekustamā īpašuma „Dzintari” ar kadastra Nr. 8862 005 0032 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8862 005 0032 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Dzintari”.
3. Nekustamajam īpašuma „Dzintari” ar kadastra Nr. 8862 005 0032 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8862 005 0033 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Dzintarmežs”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
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Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv.
2. Maigai Jaunskungai: personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
8.
Par nekustamā īpašuma „Juši” sadalīšanu
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 07.08.2017. iesniegums.
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Juši” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Juši” ar kadastra Nr. 8850 008 0042 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Juši”) kopplatība ir 9,00 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no:
1) 3,70 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0042;
2) 5,30 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0043.
Nekustamā īpašuma „Juši” īpašniece (Vārds, uzvārds) personas kods: xxxxxx Dundagas
novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) 03.08.2017. ir iesniegusi iesniegumu (reģistrēts
pašvaldībā 07.07.2017. ar Nr.DD-3-26.2/17/430), kurā lūdz atļauju sadalīt nekustamo
īpašumu „Juši”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0043 un
piešķirt tai nosaukumu „Mežjuši”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no
tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana
nav paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja
nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts,
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām,
laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai
apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un
lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.186:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Juši” ar kadastra Nr. 8850 008 0042 sadalīšanai, atdalot no
tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0043.
2. Nekustamajam īpašumam „Juši” ar kadastra Nr. 8850 008 0042 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 008 0042 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Juši”.
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3. Nekustamajam īpašumam „Juši” ar kadastra Nr. 8850 008 0042 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 008 0043 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Mežjuši”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv.
2. (Vārds, uzvārds): adrese.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
9.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Līdumiņi”
A.Felts
Pamats
1.
(Vārds, uzvārds) 04.08.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
04.08.2017. ar Nr.DD-3-26.1/17/429).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa, 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3.
Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas pagasta
teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 97.3.
un 97.4. punkts.
4. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.
punkts.
5. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Līdumiņi” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Līdumiņi” ar kadastra Nr. 8850 008 0003 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Līdumiņi”) atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā, tā kopējā platība ir 60,10
ha un tas sastāv no:
1) 37,90 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0003;
2) 22,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0001.
Nekustamā īpašuma „Līdumiņi” īpašnieks (Vārds, uzvārds) vēlas sadalīt nekustamā
īpašuma „Līdumiņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0001 trijās daļās.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10)
grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā
īpašuma „Līdumiņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0001 atrodas
funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L) un „Mežu teritorija” (M).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.3. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība mežu teritorijā (M) vietās ārpus
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īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma teritorijas un Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas ir 2 ha.
Saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 97.3. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauksaimniecības teritorijā (L) ir 2
ha.
Sadalot nekustamā īpašuma „Līdumiņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 012 0001 trijās daļās, veidotos aptuveni 6,6 ha, 12,9 ha un 2,7 ha lielas zemes vienības
līdz ar to sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 iespējama no valsts reģionālā ceļa P125
Talsi—Dundaga—Mazirbe pa plānotu servitūta ceļu, zemes vienībai Nr.2 un Nr.3 no valsts
reģionālā ceļa P125 Talsi—Dundaga—Mazirbe.
Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.
punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”
12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei
Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto
aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no
Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas
detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta
grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai
zemes ierīcības projekta materiāliem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.187:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Līdumiņi” ar kadastra Nr.
8850 008 0003 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0001, sadalot to trijās daļās
(pielikums).
2. Lai nodrošinātu piekļuves iespējas jaunveidojamajām zemes vienībām, zemes ierīcības
projekts saskaņojams ar nekustamā īpašuma „Kurču stacija 2” (kadastra Nr.
8850 012 0008) īpašnieku un VAS „Latvijas Valsts ceļi” Talsu nodaļu.
3. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo ar
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: atdodams (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
10.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pļaviņas”
Ziņo L.Laicāns; A.Felts
Pamats
1. SIA „Metrum” 21.08.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
21.08.2017. ar Nr. DD-3-31.1/17/693).
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2. Dundagas novada domes 27.04.2017. sēdes lēmums Nr.94 (protokols Nr.4, 18.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pļaviņas”.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.
4. Zemes ierīcības likuma 19.pants.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Pļaviņas” (kadastra Nr. 8850 019 0013) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 019 0013 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada 27.04.2017. sēdes lēmumu Nr.94 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi īpašumam „Pļaviņas” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Pļaviņas” ar kadastra Nr. 8850 019 0013 (turpmāk - nekustamais īpašums
„Pļaviņas”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0013, sadalot to divās daļās.
Nekustamā īpašuma „Pļaviņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 019 0013 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma
zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes ierīcības projekts
paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Pļaviņas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 019 0013 divās atsevišķās zemes vienībās, 4,5 ha un 6,7 ha platībā.
Zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Pļaviņas”, bet zemes
vienībai Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Jaunpļaviņas”.
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku
apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas
objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav
adrese.
Piekļuvi projektētajai zemes vienībai Nr.1 ir iespējams nodrošināt no valsts reģionālā
autoceļa P77 Ventspils - Dundaga esošas nobrauktuves. Piekļuvi projektētajai zemes vienībai
Nr.2 ir iespējams nodrošināt no valsts reģionālā autoceļa P77 Ventspils - Dundaga esošas
nobrauktuves un pa nodibinātu servitūta ceļa teritoriju.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, lietošanas
mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.188:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pļaviņas” ar kadastra Nr.
8850 019 0013 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0013 sadalīšanai
divās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1.4,5 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0070
saglabāt nosaukumu „Pļaviņas”, 3,5 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM
kods – 0101) un 1,0 ha platībā – “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība” (NĪLM kods – 0201).
2.2.6,7 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0071
piešķirt nosaukumu „Jaunpļaviņas”, 2,4 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma
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lietošanas mērķi – “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(NĪLM kods – 0101) un 4,3 ha platībā – “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība” (NĪLM kods – 0201)..
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv
2. SIA „Metrum”: talsi@metrum.lv.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
11.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pipari”
A.Felts
Pamats
1. SIA „Ruze” 07.08.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 07.08.2017.
reģ.Nr.:DD-3-26.1/17/431).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa, 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3.
Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas pagasta
teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
88.3., 97.4. punkts.
4. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.
punkts.
5. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Pipari” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Pipari” ar kadastra Nr. 8850 021 0062 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Pipari”) atrodas Kārļmuižā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, tā kopējā platība
ir 36,60 ha un tas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0062
uz kuras atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas kadastra apzīmējumu
8850 021 0062 003, 8850 021 0062 004, 8850 021 0062 006, 8850 021 0062 007,
8850 021 0062 008, 8850 021 0062 009, 8850 021 0062 010, 8850 021 0062 011.
Nekustamā īpašuma „Pipari” īpašnieks SIA „Ruze” vēlas sadalīt nekustamā īpašuma
„Pipari” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0062 divās daļās.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10)
grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā
īpašuma „Pipari” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0062 atrodas funkcionālajā
zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L) un „Mežu teritorija” (M).
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Saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 97.3. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauksaimniecības teritorijā (L) ir 2
ha un 88.3. punkts nosaka, ka vietās ārpus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma
teritorijas un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības
joslas, jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība Mežu teritorijā (M) ir 2 ha.
Sadalot nekustamā īpašuma „Pipari” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 021 0032 divās daļās, veidotos aptuveni 17,9 ha un 18,7 lielas zemes vienības līdz ar to
sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama no valsts vietējās nozīmes autoceļa
V1368 Dundaga-Tinģere-Tiltiņi.
Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.
punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”
12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei
Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto
aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no
Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas
detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta
grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai
zemes ierīcības projekta materiāliem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.189:
1.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pipari” ar kadastra
Nr. 8850 021 0062 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0062, sadalot to divās
daļās (pielikums).
2.
Paredzot jaunu piekļuves vietu jaunveidojamajai zemes vienībai no valsts vietējās
nozīmes autoceļa V1368 Dundaga-Tinģere-Tiltiņi, zemes ierīcības projektu jāsaskaņo ar VAS
„Latvijas Valsts ceļi” Talsu nodaļu.
3. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo ar
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: SIA „Ruze”, „Druvas”, Remtes pag., Brocēnu nov., LV-3871.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
12.
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014. gada 27. novembra lēmumā nr. 288
„Par Medību koordinācijas komisiju”
A.Felts
Pamats
Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu nr. 269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3. punkts.
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Mērķis
Grozīt medību koordinācijas komisijas sastāvu.
Izvērtējums
Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu nr. 269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” (turpmāk arī –
Ministru kabineta noteikumi) 3. punkts nosaka, ka komisijas sastāvā iekļaujams arī viens
pārstāvis no meža īpašnieku apvienības. 2017. gada 9. maijā saņemta vēstule no Latvijas
meža īpašnieku biedrības, kurā kā meža īpašnieku apvienības pārstāvis deleģēts LAURIS
ĶEMLERS.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.190:
Izdarīt Dundagas novada domes 2014. gada 27. novembra lēmumā nr. 288 „Par Medību
koordinācijas komisiju” šādus grozījumus:
Izteikt 1.6. punktu šādā redakcijā:
„1.6. Lauris Ķemlers – meža īpašnieku apvienības pārstāvis.”.
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai.

13.
Par reģistrēšanu dzīvokļu rindā
Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 10.05.2017. iesniegums.
2. Dundagas novada sociālā dienesta 09.05.2017. izziņa Nr.2-8/274.
3. Dundagas novada sociālā dienesta 08.05.2017. akts Nr.1.
4. Dundagas novada sociālā dienesta 24.08.2017. izziņa Nr.2-8/447.
5. Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3., 6.pants, 7.panta 1.daļa.
6. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr.4 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4., 5. punkts.
Mērķis
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Izvērtējums
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 3.pantā noteikts,
ka pašvaldība kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā var izīrēt pašvaldībai piederošās vai
tās nomātās dzīvojamās telpas. Savukārt likuma 6.pantā noteikta kārtība, kādā persona
atzīstama par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībā, kura 1.daļa norāda, ka persona, kura vēlas
saņemt palīdzību iesniedz attiecīgajai pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi
iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir
tiesīga saņemt palīdzību.
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds),
personas kods: xxxxxx (turpmāk – persona) 10.05.2017. iesniegumu, reģistrēts pašvaldībā
10.05.2017. ar Nr. DD-3-26.2/17/191, (turpmāk – iesniegums), kurā persona lūdz palīdzību –
piešķirt dzīvojamo platību. Iesniegumam pievienota Dundagas novada sociālā dienesta
(turpmāk – dienests) 09.05.2017. izziņa Nr.2-8/274 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
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risināšanā” (turpmāk – izziņa Nr.2-8/274), kurā norādīts, ka personai piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss uz laika periodu no 01.03.2017. līdz 31.05.2017. un dienesta 08.05.2017.
apsekošanas akts Nr.1, kurā fiksēts, ka personas apgādībā ir nepilngadīgs bērns.
Tā kā persona nav iesniegusi informāciju par trūcīgā ģimenes statusa pagarināšanu,
pašvaldība lūdza dienestam sniegt informāciju par ģimenes statusu uz 24.08.2017. Saskaņā ar
dienesta 24.08.2017. izziņu Nr.2-8/447 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
statusu”, dienests nav saņēmis lūgumu no personas izvērtēt ģimenes ienākumus un materiālo
situāciju un nav pieņēmis jaunu lēmumu.
Pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.4) 5. punkts nosaka personu kategorijas, kuras
ir nodrošināmas ar pašvaldībai piederošas vai nomātas dzīvojamās telpas īres tiesībām
vispārējā kartībā.
Likuma 7.panta 1.daļa nosaka, ka persona, kura atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību, tiek
reģistrēta pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā.
Saistošo noteikumu Nr.4 4.punktā noteikts, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem
pašvaldības dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.191:
Atteikt reģistrēt dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā (Vārds,
uzvārds) (personas kods: xxxxxx).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
14.
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā
Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts
Pamats
1. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.daļa.
2. Dundagas novada domes 28.07.2017. lēmums Nr.154 „Par reģistrēšanu dzīvokļa rindā”.
3.
Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punkts.
4. Dundagas novada sociālā dienesta 05.07.2017. izziņa Nr.2-8/365.
Mērķis
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā Kolkas ciemā, Kolkas
pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais īpašums „Zītari” ar kadastra nr.
8862 007 0191, kura sastāvā ir 49,9 m2 liels dzīvoklis Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
8862 007 0191 001 007. Par dzīvokli nav noslēgts īres līgums, tajā nedzīvo īrnieks, tāpēc tas
būtu nododams izīrēšanai
Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.07.2017. lēmumu Nr.154 „Par reģistrēšanu
dzīvokļa rindā” ir nolemts reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „pašvaldībai piederošās vai
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tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrs” (Vārds, uzvārds) personas kods: xxxxxx
(turpmāk – persona).
Saskaņā ar Dundagas novada sociālā dienesta 05.07.2017. izziņu Nr.2-8/365, personai ir
piešķirts trūcīgas ģimenes statuss uz laiku uz laiku no 01.07.2017. līdz 30.09.2017.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu, lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem
pašvaldības dome.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.daļu,
pašvaldība sniedz palīdzību personai dzīvokļa jautājuma risināšanā, izīrējot tai piederošu
dzīvojamo telpu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.192:
Slēgt līgumu ar (Vārds, uzvārds) (personas kods: xxxxxx) uz 1 (vienu) gadu par dzīvojamās
telpas īri nekustamā īpašuma „Zītari” ar kadastra nr.8862 007 0191 sastāvā esošajā telpu
grupā (dzīvoklis Nr.2, kadastra apzīmējums 8862 007 0191 001 007, kopējā platība 49,9 m 2,
adrese: „Zītari” - 2, Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi Kolkas pagasta pārvaldē.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, Kolkas pagasta pārvaldes
vadītajam.
15.
Par Dundagas novada pašvaldības nolikuma “Iepirkumu komisijas nolikums”
pieņemšanu un Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvu
Ziņo A.Šturms; A.Felts
Pamats
Publisko iepirkumu likuma 24.pants
Mērķis
Noteikt Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas kompetenci un sastāvu
Izvērtējums
Publisko iepirkumu likuma 24.pants nosaka, ka iepirkuma procedūru veikšanai un
iepirkumu veikšanai izveidojama iepirkuma komisija, kā arī nosakāms tās sastāvs.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.193:
1.
Pieņemt iesniegto nolikuma “Iepirkumu komisijas nolikums” projektu (pievienots
pielikumā).
2.
Noteikt, ka Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisija sastāv no 5 komisijas
locekļiem.
3.
Par Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļiem ievēlēt:
3.1. Dundagas novada pašvaldības izpilddirektors Gatis Ralle;
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3.2. Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas finansiste Zinta
Eizenberga;
3.3. Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro;
3.4. Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta saimniecības pārzinis
Guntis Kārklevalks;
3.5. Dundagas novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Janita Valtere.
4.
Par Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju ievēlēt
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru Gati Ralli.
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai
16.
Par novada vēlēšanu komisiju
Ziņo S.Kokoreviča; A.Felts
Pamats:
1. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
1.panta pirmā daļa un 10.panta piektā daļa
2. Dundagas novada vēlēšanu komisijas nolikuma 2.nodaļa
Mērķis:
Nodrošināt Dundagas novada vēlēšanu komisijas darbu pašvaldību vēlēšanās
Izvērtējums:
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma 1.panta pirmo daļu un Dundagas novada vēlēšanu komisijas nolikuma 2.1. punktu,
Dundagas novada vēlēšanu komisija sastāv no 7 komisijas locekļiem.
Darbam Dundagas novada vēlēšanu komisijā ir pieteikti 9 kandidāti:
N.p.k. Vārds, uzvārds
izglītība
Latviešu
Iepriekšējā
Pieteicējs
valodas
pieredze
prasme
vēl.kom.darbā
(reizes)
1.
Ieva Legzdiņa
augstākā
dzimtā
3
Tamāra
Kaudze
2.
Laine Neilande
Vid.spec.
ir
Tamāra
Kaudze
3.
Jānis Blūmentāls
augstākā
ir
Tamāra
Kaudze
4.
Rita Langmane
augstākā
dzimtā
8
Tamāra
Kaudze
5.
Ilze Pirvite
augstākā
dzimtā
6
Gunārs
Kristiņš
6.
Inga Šmēdiņa
augstākā
dzimtā
3
Māris Napskis
7.
Linda Reimartuse
augstākā
dzimtā
7
Gatis Ralle
8.
Andris Freimuts
augstākā
dzimtā
5
Māris Napskis
9.
Inga Apškrūma
augstākā
dzimtā
Andra Grīvāne
Par katru pieteikto kandidātu tiek balsots atsevišķi. Komisija sastāv no 7 locekļiem. Sastāvā iekļūst
visvairāk balsis ieguvušie kandidāti, bet ne mazāk kā pusi no klātesošo deputātu balsīm. Pārējie, ja balsu
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skaits ir vairāk kā puse, kļūst par komisijas locekļu kandidātiem un stājas kāda locekļa vietā, ja tas ir kavēts
pildīt savus pienākumus.
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Balsojumu tabula:
Vārds, uzvārds
Par
/deputāta vārds uzvārds/
Ieva Legzdiņa
7 (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze,
G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
A.Grīvāne)
Laine Neilande
1 (T.Kaudze)
Jānis
Blūmentāls
Rita Langmane
Ilze Pirvite

6.

Inga Šmēdiņa

7.

Linda
Reimartuse
Andris Freimuts

8.
9.

Inga Apškrūma

6 (M.Burnevics, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne)
7 (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze,
G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
A.Grīvāne)
7 (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze,
G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
A.Grīvāne)
6 (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne)
5 (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece)
7 (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze,
G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
A.Grīvāne)
3 (A.Grīvāne, T.Kaudze, A.Felts)

Pret /deputāta
vārds uzvārds/
nav

Atturas /deputāta vārds
uzvārds/
nav

nav

6 (M.Burnevics, A.Felts,
G.Kristiņš, M.Napskis,
R.Rūmniece, A.Grīvāne)

nav
1 (A.Felts)
nav

nav

nav

nav

nav

1 (T.Kaudze)

nav

2 (T.Kaudze, A.Grīvāne)

nav

nav

nav

4 (M.Burnevics,
G.Kristiņš, M.Napskis,
R.Rūmniece)

Ņemot vērā deputātu balsojumu, tiek izveidota Dundagas novada vēlēšanu komisija 7 locekļu
sastāvā un pieņemts lēmums Nr.194:
Izveidot Dundagas novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
N.p.k.

Vārds, uzvārds

Izglītība

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ieva Legzdiņa
Jānis Blūmentāls
Rita Langmane
Ilze Pirvite
Inga Šmēdiņa
Linda Reimartuse
Andris Freimuts

augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
augstākā

Iepriekšējā pieredze
vēlēšanu komisijas
darbā (reizes)
3
8
6
3
7
5

Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija
17.
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.10 "Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu"
Ziņo A.Šturms; A.Felts
Pamats
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta otrā daļa un 21.2 panta otrā
daļa; likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa
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Mērķis
Precizēt saistošos noteikumus atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinumā norādītajam
Izvērtējums
1.
Dundagas novada pašvaldības dome 2017.gada 28.jūlijā pieņēma saistošos
noteikumus Nr.13 “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu””.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk arī – VARAM)
2017.gada 15.augusta vēstulē Nr.1-18/6327 “Par saistošajiem noteikumiem” sniedza
atzinumu par minētajiem saistošajiem noteikumiem. VARAM atzinumā lūdz svītrot saistošo
noteikumu 2.punktu.
3.
Ņemot vērā VARAM atzinumā minēto, Dundagas novada pašvaldības lēmums, ar
kuru pieņēma iepriekš minētos saistošos noteikumus, atceļams un pieņemams jauns lēmums,
ar kuru tiek pieņemta jauna saistošo noteikumu redakcija.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.195:
1.
Atcelt Dundagas novada pašvaldības 2017.gada 28.jūlija lēmumu Nr.151 “Par
grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2016.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10
“Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu””.
2.
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada pašvaldības
domes 2016.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā pašvaldība sniedz
palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”” projektu (pievienots pielikumā).
3.
Publicēt 2.punktā minētos saistošos noteikumus.
Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai
Dažādi jautājumi
Par budžeta veidošanas principiem
Finansiste Z.Eizenberga prezentācijā iepazīstina ar pašvaldības budžeta veidošanas principiem
un vizuāli ilustrē salīdzinājumu ar iepriekšējo periodu.
Sēde slēgta plkst. 11.25.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 29.08.2017.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 29.08.2017.

S.Kokoreviča
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