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.18.
2014.gada 27. novembrī
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 9 deputāti: Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Linda
Pavlovska, Ansis Roderts, Una Sila, Andra Grīvāne, Guntis Pirvits, Aldons Zumbergs
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi
un citām aktualitātēm
2. Par remonta uzsākšanu PII „Kurzemīte” grupā
3. Par automašīnu iegādi
4. Par saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2015.gadā”
5. Par pašvaldības publisko ekspluatācijā esošo ēku energosertifikāciju
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
7. Par aprūpes nodrošināšanu A.B.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Mežvidi”
9. Par nekustamā īpašuma „Rūmenes” sadalīšanu
10.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem „Dižpriedes” un
„Liblabā”
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Ūdriņi”
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pīlāgi”
13. Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” nolikumu
14. Par dienesta dzīvojamām telpām
15. Par Medību koordinācijas komisiju
16. Par dzīvokļu jautājumiem
17. Par precizējumu maksas pakalpojumam ”Dundadznieks”
18. Par grozījumiem avīzes „Dundadznieks” nolikumā
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Bāriņi”
20. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
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21. Par ciema statusu piešķiršanu Dundagas novada Dundagas pagasta apdzīvotajām
vietām
Dažādi jautājumi

1.§
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi
Pašvaldības izpilddirektors Visvaldis Radelis informē par iepriekšējā domes sēdē
23.10.2014. pieņemto lēmumu izpildes gaitu un citām aktualitātēm
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē par:
1) nepieciešamību politiķu diskusiju par budžeta sastādīšanu nākamajam gadam;
2) par vecāku atbildības izvērtēšanu attiecībā pret savu bērnu u.c.

2.§
Par remonta uzsākšanu bērnudārza grupā
G.Laicāns
Pamats
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 276 „Par remonta uzsākšanu bērnudārza grupā” . Lēmums
pievienots protokolam.

3.§
Par automašīnu iegādi
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2014.gada budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 277 „Par automašīnu iegādi” . Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par saistošajiem noteikumiem
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2015.gadā”
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā
daļa,
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 278 „Par saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu 2015.gadā” . Lēmums pievienots protokolam.

Sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts.

5.§
Par pašvaldības publisko ekspluatācijā esošo ēku energosertifikāciju
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja
Pamats
Ēku energoefektivitātes likuma pārejas noteikumu 2.panta 1. daļas 5.punkts, 3.panta 2.
daļas 2.punkts.
Dundagas novada domes 24,08.2014 sēdes lēmums Nr.6.
Energoefektivitātes projektiem piesakāmās ēkas:
Ēkas
projektiem
Dundagā

energoefektivitātes Esošā tehniskā
pasākumi

stāvokļa

uzlabošanai

2.tabula
veicamie

Talsu
iela
18
(Dundagas -Nepieciešama visas ēkas siltināšana
vidusskolas ēka), izņemot sporta -Apkures sistēmas rekonstrukcija (cauruļu nomaiņa,
zāli
pāreja uz kokskaidu granulu apkuri), jo nevar
nodrošināt vienmērīgu apkuri visā ēkā, apkures
caurules nolietojušās.
-elektroinstalācijas un apgaismojuma rekonstrukcija
Saules
iela
8
vidusskolas ēka)

1905. gada iela
„Jaundundaga”)

(Dundagas -Nepieciešama visas ēkas siltināšana, kas atrisinās
ēkas fasādes sakārtošanu
-Apkures sistēmas rekonstrukcija (cauruļu nomaiņa,
pāreja uz kokskaidu granulu apkuri), jo nevar
nodrošināt vienmērīgu apkuri visā ēkā, skolas
teritorijā nevajadzēs uzglabāt lielus malkas daudzumus
apkures sezonai, samazināsies apkures izmaksas,
varēs regulēt nepieciešamo temperatūru atsevišķās
telpās
-Fasādes remonts
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(pansija -Ēkas trešā stāva griestu izbūve un siltināšana
-Ēkas pirmā un trešā stāva pārbūve un pielāgošana
sociālas aprūpes vajadzībām
-Logu nomaiņa
-Lifta vai pacēlāja ierīkošana un durvju piemērošana
invalīdu vajadzībām.
-Centrālās apkures sistēmas ierīkošana
-Elektroinstalācijas rekonstrukcija
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-Ūdensapgādes
rekonstrukcija
Bērnudārzs “Kurzemīte”

Bērnudārzs
„Rūķītis”)

„Pastnieki”

„Rūķītis””

kanalizācijas

iekšējo

tīklu

-Daļēja ēkas siltināšana
-Apkures sistēmas rekonstrukcija (cauruļu nomaiņa,
pāreja uz kokskaidu granulu apkuri), jo nevar
nodrošināt vienmērīgu apkuri visā ēkā, bērnudārza
teritorijā nevajadzēs uzglabāt lielus malkas daudzumus
apkures sezonai, samazināsies apkures izmaksas,
varēs regulēt nepieciešamo temperatūru atsevišķās
telpās. Vienlaicīgi varētu atrisināt siltā ūdens
nodrošināšanu
grupiņās
bez
elektriskajiem
ūdenssildītājiem uzstādot kombinētos sildītājus.
-elektroinstalācijas un apgaismojuma rekonstrukcija

Ēkas
energoefektivitātes Esošā tehniskā
projektiem Kolkas pagastā
pasākumi
„Kolkas pamatskola”
pamatskola)

un

stāvokļa

uzlabošanai

veicamie

(Kolkas -Nepieciešama visas ēkas siltināšana.
-Apkures sistēmas rekonstrukcija (cauruļu nomaiņa,
pāreja uz kokskaidu granulu apkuri), jo nevar
nodrošināt vienmērīgu apkuri visā ēkā, skolas
teritorijā nevajadzēs uzglabāt lielus malkas
daudzumus apkures sezonai, samazināsies apkures
izmaksas, varēs regulēt nepieciešamo temperatūru
atsevišķās telpās
(PII -Nepieciešama visas ēkas siltināšana.
-Apkures sistēmas rekonstrukcija (cauruļu nomaiņa,
pāreja uz kokskaidu granulu apkuri), jo nevar
nodrošināt vienmērīgu apkuri visā ēkā, skolas
teritorijā nevajadzēs uzglabāt lielus malkas
daudzumus apkures sezonai, samazināsies apkures
izmaksas, varēs regulēt nepieciešamo temperatūru
atsevišķās telpās
Nepieciešama visas ēkas pārbūve, siltināšana un
pielāgošana pašvaldības struktūrvienību vajadzībām

Lai varētu piedalīties energoefektivitātes palielināšanas projektos vispirms
nepieciešams veikt šo ēku energosertifikāciju un pēc tam jāsagatavo projekti.
Tiek norādīts, ka tikai pēc energosertifikācijas veikšanas var noteikt, vai ēkai ir
nepieciešama energoefektivitātes palielināšana, tad arī varēs lemt par ēkām, kuru
energoefektivitātes palielināšanai jāgatavo pieteikums dalībai projektā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 279 „Par pašvaldības publisko ekspluatācijā esošo ēku
energosertifikāciju” . Lēmums pievienots protokolam.
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6.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un
7.daļa.
3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes
05.11.2014. vēstule Nr. 19246/005/2014-NOS (saņemta Dundagas novada Domē
10.11.2014., iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/998).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 280 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā” .
Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par aprūpes nodrošināšanu A.B.
Pamats
1. Personas iesniegums.
2. MK noteikumu Nr.275 ”Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 5.4. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 281 „Par aprūpes nodrošināšanu A.B.” . Lēmums pievienots
protokolam.

8.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Mežvidi”
G.Laicāns
Pamats:
I.L. un V.G. 10.10.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 15.10.2014.
ar Nr. DD-3-26.1/14/471-L).
Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Aizsargjoslu likuma 6. panta 1. daļa, 2. daļas 3. punkts, 36. panta 1. daļas 2. punkts.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 282 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Mežvidi”” .
Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par nekustamā īpašuma „Rūmenes” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. V.B. 2014. gada 9. oktobra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
09.10.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/463-B).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 283 „Par nekustamā īpašuma „Rūmenes” sadalīšanu” . Lēmums
pievienots protokolam.

10.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem
„Dižpriedes” un „Liblabā”
G.Laicāns
Pamats
1. I.B. 22.10.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 22.10.2014. ar
Nr. DD-3-26.1/14/478-B).
2. Dundagas novada domes 24.10.2013. sēdes lēmums Nr.241 (protokols Nr.19, 12.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Dižpriedes” un
„Liblabā”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 284 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem
„Dižpriedes” un „Liblabā”” . Lēmums pievienots protokolam.
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11.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Ūdriņi”
G.Laicāns
Pamats
1. Z.J. 31.10.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 31.10.2014. ar
Nr. DD-3-26.2/14/492-J).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
1.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”.
2.
Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
3.
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 285 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Ūdriņi”” .
Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pīlāgi”
G.Laicāns
Pamats
1. D. R. 03.11.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 03.11.2014. ar
Nr. DD-3-26.2/14/495-R).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 286 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pīlāgi”” .
Lēmums pievienots protokolam.
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13.§
Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” nolikumu
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmums Nr.207 3.§ „Par projektu konkursa
„Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” nolikumu un vērtēšanas kritērijiem”.
Mērķis
Nolikuma izstrāde Dundagas novada pašvaldības projektu konkursam „Atbalsts
vietējo iniciatīvu projektiem”.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmumu Nr.207 3.§ „Par projektu
konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” nolikumu un vērtēšanas kritērijiem”
tika nolemts līdz 2015. gada projektu izsludināšanas pārskatīt projektu konkursa
„Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” nolikumu un vērtēšanas kritērijus un jautājumu
atkārtoti skatīt Attīstības un plānošanas komitejas sēdē oktobrī.
Ņemot vērā 2014. gada pieredzi projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” ieviešanā un projektu konkursa vērtēšanas komisijas locekļu ieteikumus,
Attīstības un plānošanas nodaļa ir sagatavojusi jaunu projektu konkursa „Atbalsts
vietējo iniciatīvu projektiem” nolikumu.
Secina, ka nolikums vēl ir pilnveidojams, tādēļ tiek ierosināts atlikt lēmuma par tā
apstiprināšanu, atlikt.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu Attīstības un plānošanas komitejas sēdē janvārī.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

14.§
Par dienesta dzīvojamām telpām
G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Abaja
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām" 21.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, U.Sila,
A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav, pildot likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus, balsošanā nepiedalās G.Abaja
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 287 „Par dienesta dzīvojamām telpām”. Lēmums pievienots
protokolam.
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15.§
Par Medību koordinācijas komisiju
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs, G.Pirvits
Pamats
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un
3.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 288 „Par Medību koordinācijas komisiju”. Lēmums pievienots
protokolam.

16.§
Par dzīvokļu jautājumiem
16.1. Par dzīvojamās platības piešķiršanu
Pamats
S.K. iesniegums Nr.D.D-3-26.2/14/461-K, likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”, 14.panta 3.apakšpunkts. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 289 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

16.2. Par dzīvojamās platības piešķiršanu
Pamats
E.L. iesniegums Nr.D.D-3-26.2/12/639-L, Dundagas novada domes lēmums Nr.18, no
24.01.13, likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 14.panta 3.apakšpunkts.
Domes Saistošie noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010 III. daļas 4.7.punktu un Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 291 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
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17.§
Par precizējumu maksas pakalpojumam ”Dundadznieks”
G.Laicāns
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkts.
2. Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmums Nr.156. (protokols Nr.9., 6.§).
3. Dundagas novada domes 23.10.2014. sēdes lēmums Nr.261. (protokols Nr.15., 5.§).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 292 „Par precizējumu maksas pakalpojumam ”Dundadznieks””.
Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par grozījumiem avīzes „Dundadznieks” nolikumā
G.Laicāns
Pamats
28.042010. domes sēdes nolikums «Dundagas novada pašvaldības laikraksta
«Dundadznieks» nolikums», lēmums nr. 179 (prot. nr.7., 22.§); 24.04.2014. domes
lēmums nr. 92 Par avīzi «Dundadznieks» (par bezmaksas izdevumu no 2015.gada).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 293 „Par grozījumiem avīzes „Dundadznieks” nolikumā”. Lēmums
pievienots protokolam.

19.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Bāriņi”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. A.N. 20.11.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
20.11.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/515-N).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 294 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Bāriņi””.
Lēmums pievienots protokolam.
Nākamā jautājuma izskatīšanas vadīšana tiek nodota domes priekšsēdētāja vietniecei
Andrai Grīvānei.
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20.§
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
A.Grīvāne, A.Zumbergs, G.Laicāns
Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmā daļa
A.Zumbergs ierosina šobrīd esošajam un visiem nākamajiem domes
priekšsēdētājiem neplānot atvaļinājumu budžeta sastādīšanas laikā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, U.Sila,
A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav ; balsošanā
nepiedalās G.Laicāns
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 295 „Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”. Lēmums pievienots
protokolam.

21.§
Par ciema statusu piešķiršanu Dundagas novada
Dundagas pagasta apdzīvotajām vietām
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts
Pamats
1. Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmums nr. 229 (25. §) „Par Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu”.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 10.11.2014. vēstule Nr. 15.181e/101113 „Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma
grozījumiem”.
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta 1.daļa.
Mērķis
Piešķirt ciema statusu Dundagas pagasta apdzīvotajām vietām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmumu nr. 229 (25. §) „Par Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” ir
apstiprināti Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.
gadam grozījumi (turpmāk - teritorijas plānojuma grozījumi) un izdoti saistošie
noteikumi 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).
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) 10.11.2014.
vēstulē Nr. 15.18-1e/101113 „Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas
plānojuma grozījumiem” Dundagas novada pašvaldību informēja, ka pamatojoties uz
Teritorijas attīstības plānošanas likumā (turpmāk – TAPL) noteikto kārtību, VARAM līdz
06.11.2014. (no TAPL 27.panta pirmajā daļā noteiktā izrietošais teritorijas plānojuma
grozījumu pārsūdzēšanas termiņa beigu datums) nav saņemti iesniegumi par teritorijas
plānojuma grozījumiem, kas 28.08.2014. apstiprināti ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.10. Līdz ar to, teritorijas plānojuma grozījumi ir īstenojami no šīs
vēstules saņemšanas (10.11.2014.) brīža.
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Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta 1. daļu ciema
statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība.
Priekšlikums: papildus izvērtēt iespēju saglabāt vēsturisko ciemu nosaukumus un to
izmantošanu adresācijā.
LĒMUMA PROJEKTS
Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.2016. gadam grozījumos noteiktajām robežām piešķirt ciema statusu apdzīvotajām
vietām Dundagai, Kaļķiem, Nevejai, Pācei un Vīdalei.
Secina, ka ar lēmuma pieņemšanu rodas jautājumi:
1) Kas notiek ar adresāciju?
2) Kā tiks saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums (ciemu nosaukumi)? u.c.
Lēmuma projekta izstrādātāji aicina iedziļināties un izprast jautājuma nopietnību,
ņemot vērā, ko normatīvie akti runā par ciema statusu, kādas teritorijas tā robežās
iekļaujamas un kādas nav, par ciemu infrastruktūras izveidi u.c.
Secina, ka
1) Šobrīd piemērojamais normatīvais akts neparedz vēsturisko liecību saglabāšanu
2) Ir jāapzina, vai šāda problēma pastāv vēl kādā novadā Latvijā un jāapvienojas
jautājuma risinājuma meklējumos un virzīšanā
3) Jāvēršas augstākstāvošās institūcijās ar rosinājumu pārvērtēt piemērojamo
normatīvo aktu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde,
U.Sila, A.Grīvāne, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Līdz papildus informācijas iegūšanai atlikt jautājuma izskatīšanu. Attīstības un plānošanas
komitejas sēdē decembrī turpināt diskusiju, pieaicinot LPS vai VARA ministrijas pārstāvjus.
Sēde slēgta plkst. 15.00.
Protokols parakstīts 03.12.2014.
Domes priekšsēdētāja vietniece

A.Grīvāne

Protokolēja

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.276.
27.11.2014.

2.§
Par remonta uzsākšanu bērnudārza grupā
Pamats
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Budžetā ienākušo papildus līdzekļu novirzīšanu prioritārajiem investīciju projektiem.
Izvērtējums
2014. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde uz 19.11.2014. attiecībā pret plānu ir
izpildījusies par 83,55%. Izdevumu izpilde attiecībā pret plānu ir 77, 3%. Iedzīvotāju
ienākumu nodoklis veido 3,4% pārpildi EUR 54 961 apmērā. Viens no prioritārajiem
investīciju projektiem ir PII „Kurzemīte” vienas grupas telpu remonts. Tā kā projekts ir
ļoti aktuāls, remontdarbus varētu uzsākt jau šogad.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt EUR 10 000 PII „Kurzemīte” vienas grupas telpu remonta uzsākšanai.
Lēmums nododams izpildei: Saimniecības pārzinis Valdis Šleiners

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.277.
27.11.2014.

3.§
Par automašīnu iegādi
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2014.gada budžetu.
Mērķis
Pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšana.
Izvērtējums
1) Kolkas pagasta pārvalde pašvaldības darbinieku un skolnieku pārvadāšanai izmanto
8-vietīgu pasažieru mikroautobusu Peugeot Boxer 2006. gada izlaiduma, nobraukums
250000 km. Līdz brīdim, kad Kolkas pagasta pārvalde 2012.gadā iegādājās automašīnu
VW Amarok ar kravas kasti, autobuss tika izmantots arī saimniecisko darbu veikšanaivisi strādnieku pārvadājumi un darbi, kas saistīti ar ceļiem, liedagu, atkritumu un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, tika veikti izmantojot šo transporta līdzekli ar
piekabi. Šādas pārlieku lielas slodzes rezultātā pastiprināti korodē virsbūve, tā ir
zaudējusi savu noturību, kustīgām daļām ir nepieļaujami liels brīvgājiens. Ziemas laikā
nav iespējams nodrošināt normālu temperatūru salonā. Lai autobusam nodrošinātu
nepieciešamāko atbilstību tehniskajiem noteikumiem, Peugeot serviss ir izstrādājis
remontdarbu tāmi, kurā durvju un blīvējumu remontam ir nepieciešami 970 EURO. Taču
virsbūves noturības uzlabošana par samērīgiem izdevumiem nav iespējama. Tuvākais
pakalpojumu sniedzējs, kas varētu nodrošināt šādu pakalpojumu atrodas 80 km.
attālumā, kas ir ļoti neizdevīgi. Ir priekšlikums iegādāties jaunu 8-vietīgu mikroautobusu
operatīvajā līzingā Kolkas pagasta pārvaldei skolēnu vešanai uz “Rūķu namu”, uz mācību
olimpiādēm, sacensībām, semināriem, darbinieku pārvadāšanai, kā arī nelielu
saimniecisku kravu- mācību līdzekļu, biroja tehnikas, mēbeļu, izstāžu pārvadāšanai.
Šāda jauna autobusa iegādes izmaksas varētu būt līdz 30000.00 EURO atkarībā no cenu
aptaujas rezultātiem.
2)Dundagas pagastam darbinieku pārvadāšanai ir automašīnas Škoda 2006.gada ar
nobraukumu 230000 km. un Honda CRV 2007.gada ar nobraukumu 150000 km. Škoda
ir ļoti ekonomiska- vidēji patērējot 5-6 litrus degvielas uz 100km, bet Honda patērē 9-10
litrus degvielas uz 100 km, bet šī automašīna vairāk domāta sarežģītākiem braukšanas
apstākļiem ,saimnieciska rakstura apsekojumiem. Vidusskolas vajadzībām ir 2
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automašīnas, kas ikdienā tiek noslogotas skolēnu, skolotāju pārvadājumiem un
saimnieciska rakstura darbiem. Sociālajam dienestam ir apvidus automašīna sociālo
pakalpojumu sniegšanai un ikdienā ir pietiekami noslogota. Saimniecisko darbību
veikšanai ir apvidus automašīna ar kravas kasti. Ar visām šīm uzskaitītajām
automašīnām tomēr bieži nav iespējams apmierināt visu darbinieku vajadzības, jo katrai
automašīnai ir savs pielietojums, funkciju izpildes nodrošinājums, amatpersonu
vajadzību nodrošinājums. Pašvaldība ir slēgusi arī patapinājumu līgumus par personīgo
transportlīdzekļu izmantošanu. Gandrīz visiem pašvaldības darbiniekiem ir auto
vadītāja tiesības un pašvaldības transportlīdzekļa izmantošana būtu lietderīga
operatīvai, ātrai funkciju veikšanai. Šāda automašīna varētu būt Škoda EG 2929,
savukārt Škodas vietā iegādājoties jaunu kompaktklases automašīnu pašvaldības
funkciju veikšanai operatīvajā līzingā. Aptuvenās automašīnas izmaksas varētu būt
22000.00 EURO atkarībā no cenu aptaujas rezultātiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Iegādāties mikroautobusu līdz 30 tūkstošu eiro vērtībā operatīvajā līzingā Kolkas
pagasta pārvaldei skolnieku un pašvaldības darbinieku pārvadāšanai.
2) Iegādāties kompaktklases automašīnu līdz 22 tūkstošu eiro vērtībā operatīvajā līzingā
Dundagas novada Centrālās administrācijas vajadzībām.
3) Pēc jauna mikroautobusa iegādes uzsākt esošā mikroautobusa atsavināšanas procesu.
4) Pēc jaunas vieglās automašīnas iegādes izvērtēt kura no pašvaldības rīcībā esošajām
automašīnām ir nolietojusies visvairāk, to nodot atsavināšanai.
5) Nepieciešamos izdevumus automašīnu iegādei iekļaut 2015.gada budžetā.
Lēmums nododams izpildei izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.278.
27.11.2014.

4.§
Par saistošajiem noteikumiem
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2015.gadā”
Pamats
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts, 9.panta otrā
daļa,
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā 2015.gadā Dundagas novada pašvaldībā ar nekustamā īpašuma
nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,
izņemot garāžas, kā arī noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu 2015.gadā.
Izvērtējums
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts pilnvaro
pašvaldību noteikt, ka dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,
izņemot garāžas, var neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli.
Savukārt, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
2015.gadā” projektu (pievienots pielikumā).
2. Uzdot Centrālajai administrācijai līdz 2015.gada 15.augustam sagatavot un iesniegt
domes priekšsēdētājam saistošo noteikumu projektu par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu 2016.gadā, tajā skaitā, nosakot, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu
apmērā.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.279.
27.11.2014.

5.§
Par pašvaldības publisko ekspluatācijā esošo ēku energosertifikāciju
Pamats
Ēku energoefektivitātes likuma pārejas noteikumu 2.panta 1. daļas 5.punkts, 3.panta 2.
daļas 2.punkts.
Dundagas novada domes 24,08.2014 sēdes lēmums Nr.6.
Mērķis
Veikt ēku energosertifikāciju. Noteikt energoefektivitātes projektiem piesakāmās ēkas.
Izvērtējums
Ēkas energosertifikācija ir process, kurā nosaka ekspluatējamas ēkas vai tās daļas
energoefektivitāti un izsniedz ēkas energosertifikātu vai nosaka projektējamas,
rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un
izsniedz ēkas pagaidu energosertifikātu.
Ēku energoefektivitātes likuma pārejas noteikumu 2.panta 1. daļas 5.punkts nosaka,
ka līdz 2015. gada 9. jūlijam ēku energosertifikāciju veic ekspluatējamām valstij vai
pašvaldībai piederošām publiskām ēkām, kuru apkurināmā platība pārsniedz 500
kvadrātmetrus.
Ēku energoefektivitātes likuma 3.panta 2. daļas 2.punkts nosaka, ka likuma prasības
nepiemēro ēkām kuras ir kultūras pieminekļi vai kurās atrodas kultūras pieminekļi, kā
arī kultūras pieminekļu teritorijās esošām ēkām, ja likuma prasību izpilde apdraud šo
kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pazemina to kultūrvēsturisko vērtību.
Lai ievērotu Ēku energoefektivitātes likuma prasības, līdz 2015. gada 9. jūlijam būtu
nepieciešams veikt
energosertifikāciju sekojošām pašvaldības publiskajām
ekspluatācijā esošām ēkām:
1.tabula
Dundagā
Talsu iela 18 (Dundagas vidusskolas ēka)
Saules iela 8 (Dundagas vidusskolas ēka)
1905. gada iela 4 (pansija „Jaundundaga”)
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„Kolkas pamatskola” (Kolkas pamatskola)
Talsu iela 7 (PII „Kurzemīte”, Dundagas novada Centrālā bibliotēka, Sociālais dienests)
„Bērnudārzs „Rūķītis”” (PII „Rūķītis”)
Pils iela 6 (SIA „Dundagas veselības centrs”)
Pils iela 5 (Dundagas novada pašvaldība, SIA „Ziemeļkurzeme”)
Pils iela 9 (Brīvā laika pavadīšanas centrs)
„Mazirbes skola” (Mazirbes internātskola)
„Skolotāju māja 2”

Lai varētu piedalīties energoefektivitātes palielināšanas projektos vispirms
nepieciešams veikt šo ēku energosertifikāciju un pēc tam jāsagatavo projekti.
Tiek norādīts, ka tikai pēc energosertifikācijas veikšanas var noteikt, vai ēkai ir
nepieciešama energoefektivitātes palielināšana, tad arī varēs lemt par ēkām, kuru
energoefektivitātes palielināšanai jāgatavo pieteikums dalībai projektā.
Dundagas novada Dome nolemj:
2015.gadā veikt energosertifikāciju pašvaldības publiskajām ekspluatācijā esošām
ēkām (1.tabula).
Lēmums nosūtāms:. Izpilddirektoram
Lēmums nododams izpildei: Nekustamā īpašuma speciālistam.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.280.
27.11.2014.

6.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un
7.daļa.
3. Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses
Biķes 05.11.2014. vēstule Nr. 19246/005/2014-NOS (saņemta Dundagas novada
Domē 10.11.2014., iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/998).
Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt
nodokļus.
Izvērtējums
R.R. īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā no 06.12.2006. ir nekustamais
īpašums „Bērzlīdumi” ar kadastra Nr. 8850 015 0097. Īpašuma piederība reģistrēta
Talsu zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000070547.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 1. un 2.daļu R.R. ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
R.R. nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā īpašuma
nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 28.11.2014. minētajai personai būs
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Bērzlīdumi” € 109,26 , tajā skaitā
nokavējuma nauda € 35.66.
Dundagas novada pašvaldība 05.11.2014. ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas
Agneses Biķes vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/998), kurā lūdz paziņot par
nodokļa parāda esamību nekustamam īpašumam „Bērzlīdumi” uz izsoles dienu –
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2014.gada 28.novembri, jo uz minēto R.R. īpašumu tiek vērsta piedziņa. Vēstulē arī
norādīts uz Dundagas novada pašvaldības tiesībām iesniegt lēmumu par nodokļu parāda
piedziņu.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1. un 7. daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Piedzīt no R.R., personas kods xxxxxxx, par īpašumu „Bērzlīdumi” nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu € 73.60 (septiņdesmit trīs euro un 60 centi) un
nokavējuma naudu € 35.66 (trīsdesmit pieci euro un 66 centi), kopā € 109.26 (viens
simts deviņi euro un 26 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
Lēmums nosūtāms:
R.R. – nav deklarētas adreses, NINO programmā uzrādīta pasta adrese: xxxxx
1.
2.
Zvērinātai tiesu izpildītājai Agnesei Biķei – Jūras iela 12, Liepāja, LV-3401
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.281.
27.11.2014.

7.§
Par aprūpes nodrošināšanu A.B.
Pamats
1. Personas iesniegums.
2. MK noteikumu Nr.275 ”Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 5.4. punkts.
Mērķis
Nodrošināt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma iztrūkstošās daļas segšanu no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Izvērtējums
Izvērtējuma daļa satur personas datus, tādēļ publicēta netiek.
Dundagas novada Dome nolemj:
Nodrošināt A.B. ilgstošās sociālo aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
pašvaldības līdzfinansējuma daļas segšanu.
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.282.
27.11.2014.

8.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Mežvidi”
Pamats:
I.L. un V.G. 10.10.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 15.10.2014.
ar Nr. DD-3-26.1/14/471-L).
Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Aizsargjoslu likuma 6. panta 1. daļa, 2. daļas 3. punkts, 36. panta 1. daļas 2. punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Mežvidi” ar kadastra Nr. 8850 001 0026 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Mežvidi”) kopplatība ir 3,46 ha, tas atrodas Mazirbes teritoriālajā
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu
8850 001 0097.
Nekustamā īpašuma „Mežvidi” 4/5 domājamo daļu īpašniece ir I.L. un 1/5 domājamās
daļas īpašnieks ir V.G.
I.L. un V.G. vēlas nekustamā īpašuma „Mežvidi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 001 0097, kuru 3,03 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, 0,24 ha zem ūdens, 0,18 ha zem ēkām un 0,01 ha zem ceļiem sadalīt divās daļās,
atdalot zemes vienību aptuveni 1,0 ha platībā. Atdalīto zemes vienību plānots pievienot
V.G. piederošajam nekustamajam īpašumam „Mazmežvidi” ar kadastra Nr. 8850 001
0099.
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 –
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saistošie noteikumi Nr.10) grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas
funkcionālais zonējums” (turpmāk – Grafiskā daļa) nekustamā īpašuma „Mežvidi” zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu
8850 009 0013 atrodas funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L).
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.
Aizsargjoslu likuma 6. panta 1. daļa nosaka, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes aizsargjosla izveidota, lai samazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru,
saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas procesu attīstību, aizsargātu
piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam
nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju saglabāšanu un
aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 6. panta 2. daļas 3. punktu Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes aizsargjoslā ietilpts arī ierobežotas saimnieciskās darbības josla līdz 5
kilometru platumā, kas tiek noteikta, ņemot vērā dabiskos apstākļus.
Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.10 Grafisko daļu nekustamā īpašuma „Mežvidi”
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0013 atrodas Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča piekrastes aizsargjoslas ierobežotas saimnieciskās darbības joslā līdz 5
kilometru platumā.
Sadalot nekustamā īpašuma „Mežvidi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 001 0097 divās daļās, veidotos zemes vienības aptuveni 2,46 ha un 1,0 ha platībā.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36. panta 1. daļas 2. punktu Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča piekrastes aizsargjoslā ārpus pilsētām un ciemiem sadalot zemes gabalu
vairākos zemes gabalos, katra zemes gabala platība nedrīkst būt mazāka par trim
hektāriem, savukārt 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.
Ņemot vērā iepriekš minēto, plānotā nekustamā īpašuma „Mežvidi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 001 0097 sadalīšana divās daļās ir pretrunā ar Aizsargjoslu
likuma 36. panta 1. daļas 2. punktu un saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi 97.3. punktu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Neatļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mežvidi” (kadastra
Nr. 8850 001 0026) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0097, sadalot to
divās daļās (1. pielikums).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: Zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim – Kareivju iela 8, Talsi,
Talsu nov., LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.283.
27.11.2014.

9.§
Par nekustamā īpašuma „Rūmenes” sadalīšanu
Pamats
1. V.B. 2014. gada 9. oktobra iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
09.10.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/463-B).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Rūmenes” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Rūmenes” ar kadastra Nr. 8850 026 0004 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Rūmenes”) kopplatība ir 20,4 ha, tas atrodas Dundagas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no:
1) 2,0 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0062
Dundagas ciemā, kuru 1,2 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
0,7 ha meži un 0,1 ha citas zemes;
2) 18,4 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 026
0004 Sabdagas teritoriālajā ciemā, kuru 14,9 ha platībā aizņem meži, 1,0 ha zem
purviem, 1,4 ha zem ūdens, 0,2 ha zem ēkām, 0,3 ha zem ceļiem un 0,6 ha citas
zemes.
Nekustamā īpašuma „Rūmenes” īpašnieks V.B. lūdz atļauju sadalīt nekustamo
īpašumu „Rūmenes”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 015 0062, kuru plānots pievienot nekustamajam īpašumam „Laikgali” ar kadastra
Nr. 8850 015 0026.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas
ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību
(arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju
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nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes
platībām (teritorijām).
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī
ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina
vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu
veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7. punktu lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas
mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām
prasībām.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Rūmenes” ar kadastra Nr. 8850 026 0004 sadalīšanai,
atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0062.
2. Nekustamā īpašuma „Rūmenes” ar kadastra Nr. 8850 026 0004 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 026 0004 pēc sadalīšanas atstāt nosaukumu „Rūmenes”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 026 0004 pēc apvienošanas ar
nekustamā īpašuma „Laikgali” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0026
piešķirt nosaukumu „Laikgali”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0062 2,0 ha platībā mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
2. Atdodams R.P. personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.284.
27.11.2014.

10.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem
„Dižpriedes” un „Liblabā”
Pamats
I.B. 22.10.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 22.10.2014.
1.
ar Nr. DD-3-26.1/14/478-B).
2.
Dundagas novada domes 24.10.2013. sēdes lēmums Nr.241 (protokols Nr.19,
12.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Dižpriedes” un
„Liblabā”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Pārkārtot nekustamā īpašuma „Dižpriedes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 003 0050 un nekustamā īpašuma „Liblabā” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu
8862 003 0084 robežas.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 24.10.2013. sēdes lēmumu Nr.241 (protokols Nr.19,
12.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Dižpriedes” un
„Liblabā” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Dižpriedes”
ar
kadastra
Nr.8862 003 0050 (turpmāk – nekustamais īpašums „Dižpriedes”) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8862 003 0050 un nekustamā īpašuma „Liblabā” ar kadastra Nr.
8862 003 0084 (turpmāk – nekustamais īpašums „Liblabā”) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu
8862 003 0084 robežu pārkārtošanai.
Nekustamā īpašuma „Dižpriedes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 003
0050 un nekustamā īpašuma „Liblabā” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862
003 0084 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts robežu pārkārtošanai. Tas izstrādāts uz
īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes
ierīcības projekts paredz atdalīt no nekustamā īpašuma „Dižpriedes” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8862 003 0050 atsevišķu zemes vienību 0,2106 ha platībā, kuru
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paredzēts pievienot nekustamā īpašuma „Liblabā” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8862 003 0084.
Piekļuvi projektētajām zemes vienībai ir iespējams nodrošināt no pašvaldības
autoceļa „Ventspils - Tukuma ceļš – Tilmači - Hudzoni”, tad pa plānoto servitūta ceļu, kas
nodibināts ar savstarpējo līgumu „Par servitūta nodibināšanu”.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu
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.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dižpriedes” ar kadastra Nr.
8862 003 0050 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0050 un
nekustamā īpašuma „Liblabā” ar kadastra Nr. 8862 003 0084 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8862 003 0084 robežu pārkārtošanai.
2. Atļaut apvienot no nekustamā īpašuma „Dižpriedes” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8862 003 0050 atdalīto 0,2106 ha lielo zemes vienību ar 0,1926 ha lielo
nekustamā īpašuma „Liblabā” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0084.
3.
Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
3.1. neapbūvētajai 0,7031 ha lielajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8862 003 0050 atstāt nosaukumu „Dižpriedes” un saglabāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
3.2. no nekustamā īpašuma „Dižpriedes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 003 0050 atdalītajai 0,2106 ha lielajai neapbūvētajai zemes vienībai
pēc apvienošanas ar 0,1926 ha lielo nekustamā īpašuma „Liblabā” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0084 atstāt nosaukumu „Liblabā”
un saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLM – 0601).
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. Personīgi atdodams I.B. pašvaldībā.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
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27.11.2014.

11.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Ūdriņi”
Pamats
1. Z.J. 31.10.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 31.10.2014. ar
Nr. DD-3-26.2/14/492-J).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas
4.
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
5.
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Ūdriņi” ar kadastra Nr. 8850 025 0022 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Ūdriņi”) kopplatība ir 23,8 ha, tas atrodas Laukmuižas teritoriālajā ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu
8850 025 0022.
Nekustamā īpašuma „Ūdriņi” 5/14 domājamo daļu īpašnieks ir Egle Andris, 2/7
domājamās daļas īpašniece ir Z.J. un 5/14 domājamās daļas īpašniece ir D.R.
Nekustamā īpašuma „Ūdriņi” īpašnieki vēlas nekustamā īpašuma „Ūdriņi” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0022, kuru 16,3 ha platībā aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 6,0 ha meži, 0,2 ha zem ēkām un 1,3 ha citas zemes,
sadalīt divās daļās, atdalot zemes vienību aptuveni 4,0 ha platībā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10
„Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam
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grozījumu Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk –
saistošie noteikumi Nr.10) grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas
funkcionālais zonējums” no nekustamā īpašuma „Ūdriņi” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 025 0022 atdalīt plānotā zemes vienība atrodas funkcionālajā zonā
„Lauksaimniecības teritorija” (L).
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, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar
saistošo noteikumu Nr.10 prasībām.
Piekļūšana abām zemes vienībām iespējama no valsts reģionālā autoceļa P125 TalsiDundaga-Mazirbe.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju,
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ūdriņi” (kadastra Nr.
8850 025 0022) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0022, sadalot to
divās daļās (1. pielikums).
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
3.
Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
4.
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: Z.J. – xxxx, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs
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12.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pīlāgi”
Pamats
1. D.R. 03.11.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 03.11.2014. ar
Nr. DD-3-26.2/14/495-R).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
1. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
2. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
3. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
4. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pīlāgi” ar kadastra Nr. 8862 007 0155 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Pīlāgi”) kopplatība ir 0,69 ha, tas atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0155.
Nekustamā īpašuma „Pīlāgi” īpašnieks ir D.R., kurš vēlas nekustamā īpašuma „Pīlāgi”
0,69 ha lielo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0155, kuru 0,38 ha
platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,16 ha meži, 0,09 ha zem ēkām,
0,03 ha zem ceļiem un 0,03 ha citas zemes, sadalīt trijās daļās, aptuveni 0,25 ha, 0,22 ha
un 0,22 ha platībā.
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 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.7) un
25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta
teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.21), nekustamā
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īpašuma „Pīlāgi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0155 atrodas
plānotās izmantošanas teritorijā „Individuālo dzīvojamo māju teritorijas” (IDz).
Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 72.3.
punkts nosaka, ka nav pieļaujama zemes vienības dalīšana, ja kāda zemes vienība
sadalīšanas rezultātā būtu mazāka par attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā
pieļaujamo.
„Individuālo dzīvojamo māju teritorijas” (IDz) saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.21
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 222. punktu atļauts sadalīt, ja pēc
sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par 0,15 ha (1500 m2) un
ja pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles) vidējais platums nav mazāks par
20 m ielas (ceļa) frontē.
Piekļūšana zemes vienībām iespējama pa servitūta ceļu.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju,
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pīlāgi” (kadastra Nr.
8862 007 0155) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0155, sadalot to
trijās daļās (1. pielikums).
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām pa plānotu servitūta
ceļu.
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: D.R.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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14.§
Par dienesta dzīvojamām telpām
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām" 21.pants
Mērķis
Izvērtēt dienesta dzīvojamo telpu izīrēšanas tiesiskumu un lietderību
Izvērtējums
1. Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 18.septembrī saņemta Korupcijas novēršanas
un apkarošanas biroja (turpmāk arī - KNAB) 2014.gada 18.septembra vēstule Nr.1/6039
"Par pārbaudē konstatēto" (turpmāk arī - vēstule), kas Dundagas novada pašvaldībā
(turpmāk arī - pašvaldība) reģistrēta ar numuru DD-3.31.2/14/861. Vēstulē KNAB lūdz
pašvaldību izvērtēt starp pašvaldību un Ivaru Abaju 2009.gada 8.maijā noslēgtā īres
līguma Nr.12 (turpmāk arī - Īres līgums) atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
2. Tā kā KNAB lūdz izvērtēt Īres līguma atbilstību spēkā esošo normatīvo tiesību
aktu prasībām, tad tiek aplūkots tikai jautājums par Īres līguma atbilstību šobrīd spēkā
esošo normatīvo tiesību aktu prasībām.
3. No Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta pirmā un otrā punkta izriet, ka
pašvaldība ir publiska persona. Publiska persona pamatā darbojas publisko tiesību jomā.
Lēmuma pieņemšana par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu pieskaitāma
darbībai publisko tiesību jomā. Publiskās tiesībās piemērojams publisko tiesību princips
- atļauts vien tas, kas noteikts tiesību normās. No tiesību normām secināms, ka
pašvaldība drīkst izīrēt dzīvojamās telpas divos gadījumos:
1) lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā
(likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 1.pants un 3.pants);
2) lai uz darba attiecību vai mācību laiku nodrošinātu personas ar dzīvojamām
telpām dienesta viesnīcā (likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 23.pants un 25.panta pirmā
daļa).
4. Noskaidrojot Īres līguma noslēgšanas apstākļus nav konstatējams, ka tas
noslēgts, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā. Tāpat
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nav konstatējams, ka Īres līgums noslēgts, lai uz darba attiecību laiku nodrošinātu
personu ar dzīvojamām telpām dienesta viesnīcā - par to liecina, piemēram, tas, ka
minētajām dzīvojamām telpām nav noteikts dienesta viesnīcas vai dienesta dzīvokļa
(kad tas bija atļauts) statuss, kā arī tas, ka līgumā noteikts, ka dzīvojamās telpas tiek
izīrētas uz nenoteiktu laiku.
5. Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka Īres līgumā minēto dzīvojamo telpu
izīrēšana neatbilst spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām.
6. Lai turpmāk nodrošinātu īres attiecību atbilstību normatīvajiem tiesību
aktiem, iespējama, piemēram, šāda rīcība:
6.1. dzīvojamai telpai tiek noteikts dienesta viesnīcas statuss un uz noteiktu
termiņu tiek izīrēts līdzšinējam īrniekam (lai nodrošinātu taisnīgu un saprotamu
dienesta dzīvojamo telpu izīrēšanu, nepieciešams turpmāk arī analizēt situāciju un,
balstoties uz analīzes rezultātiem, ja konstatē, ka pašvaldībai ir nepieciešams izīrēt
dienesta dzīvojamās telpas, sagatavot normatīvo tiesību aktu, kurā tiktu noteikta
kārtība, kādā tiek izīrētas šādas dzīvojamās telpas); esošajā gadījumā dzīvojamā telpa
tiek izīrēta līdzšinējam īrniekam, jo: 1) muzeja vadītājs ir pašvaldības darbinieks; 2)
muzejs atrodas ēkā, kurā atrodas arī dzīvojamā telpa; 3) muzeja vadītājam dzīvojot
muzeja ēkā, tiek nodrošināta ēkas nepārtraukta uzraudzība un tiek nodrošināts, ka
muzeja apmeklētājiem muzejs ir ērti pieejams (piemēram, iespējams operatīvi apkalpot
apmeklētājus arī tad, ja muzeja apmeklējums nav bijis iepriekš pieteikts).
6.2. dzīvojamai telpai netiek noteikts dienesta viesnīcas statuss un Centrālajai
administrācijai tiek uzdots dzīvojamās telpas īres līgumu izbeigt.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Noteikt dzīvoklim Nr.1 "Kubalu skola", Sausteres ciems, Dundagas pagasts,
Dundagas novads, kadastra Nr.8850 027 0053 001, dienesta viesnīcas statusu.
2. Izīrēt dienesta dzīvojamo telpu - dzīvoklis Nr.1 "Kubalu skola", Sausteres
ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 027 0053 001 Dundagas
novada pašvaldības iestādes "Kubalu skola - muzejs" vadītājam Ivaram Abajam.
3. Uzdot Centrālajai administrācijai līdz 2015.gada Attīstības un plānošanas
komitejas sēdei februārī iesniegt domei pārskatu par esošo situāciju dienesta dzīvojamo
telpu izīrēšanā un priekšlikumus turpmākai rīcībai saistībā ar dienesta dzīvojamo telpu
izīrēšanu, kā arī par dz.Nr.2 Kubalu skolā izmantošanas tiesisko statusu.
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai, Kolkas pagasta pārvaldei

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.288.
27.11.2014.

15.§
Par Medību koordinācijas komisiju
Pamats
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un
3.punkts
Mērķis
Izveidot Medību koordinācijas komisiju, kas noteiktu medījamo dzīvnieku nodarīto
postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī noteiktu pasākumus
postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai
Izvērtējums
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un
3.punkts nosaka, ka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo
zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai
likvidēšanai nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota Medību koordinācijas komisija.
Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža
dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no
mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas
laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Komisijas sastāvu apstiprina uz četriem gadiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Izveidot uz četriem gadiem Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā:
1.1.

Andris Kojro - pašvaldības pārstāvis;

1.2.

Guntis Millers - Valsts meža dienesta pārstāvis;

1.3.

Andis Asers - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis;

1.4.

Ēriks Bergs - mednieku apvienības pārstāvis;

1.5.

Aigars Zadiņš - lauksaimnieku apvienības pārstāvis;
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1.6.

__________ ___________ - meža īpašnieku apvienības pārstāvis.

2.
Komisijas locekli viņa prombūtnes laikā aizvieto viņa pārstāvētās institūcijas
pilnvarota persona.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, lēmumā minēto institūciju
(struktūrvienību) vadītājiem
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.289.
27.11.2014.

16.§
Par dzīvokļu jautājumiem
16.1. Par dzīvojamās platības piešķiršanu
Pamats
S.K. iesniegums Nr.D.D-3-26.2/14/461-K, likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”, 14.panta 3.apakšpunkts. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļa.
Mērķis
Lemt par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo platību.
Izvērtējums
S.K. lūdz piešķirt dzīvojamo platību sakarā ar pilngadības iestāšanos 2013.gada
12.septembrī. S. ir bez vecāku gādības palicis bērns, kuru audzinājis aizbildnis. Pēc
pilngadības sasniegšanas šādas personas pašvaldībai ir jānodrošina ar dzīvojamo
platību, saskaņa ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta
3.daļu, pirmām kārtām ar dzīvojamo platību ir nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri
palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie
aizbildņa, pēc tam kad bērns ir sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes
aprūpe. (xxxx ). Pašreiz ir brīvs dzīvoklis bez labiekārtojuma (ūdens un tualete ārpus
dzīvokļa) Alakstes ciema “Baltā skola” dzīvoklis Nr.6, no kura atteicās L.Ķ.. S.K. var
piešķirt šo dzīvokli vai uzņemt dzīvojamās platības piešķiršanas rindā un dzīvojamo
platību piešķirt, kad atbrīvosies dzīvoklis.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt S.K. dzīvojamo platību Alakstes ciema “Baltā skola” dzīvoklis Nr.6.
Lēmums nosūtāms: S.K.
Lēmums nododams izpildei: NĪ speciālists Guntis Kārklevalks
Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.291.
27.11.2014.

16.§
Par dzīvokļu jautājumiem
16.2. Par dzīvojamās platības piešķiršanu
Pamats
E.L. iesniegums Nr.D.D-3-26.2/12/639-L, Dundagas novada domes lēmums Nr.18, no
24.01.13, likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 14.panta
3.apakšpunkts. Domes Saistošie noteikumiem Nr.11, no 24.03.2010 III. daļas
4.7.punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta 1.daļu.
Mērķis
Lemt par personas nodrošināšanu ar dzīvojamo platību.
Izvērtējums
E.L. ar 2013. gada 24.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.18 ir uzņemta dzīvojamās
platības piešķiršanas rindā kā bez vecāku gādības palicis bērns, kurš pēc 18 gadu
sasniegšanas ir jānodrošina ar dzīvojamo platību, saskaņa ar likumu “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Domes Saistošiem noteikumiem Nr.11. Uz šo
brīdi ir brīvs un izremontēts dzīvoklis Dundagā, Puķu ielā 2 piešķirt E.L.. Dzīvokļa
kopējā platība ir 29,80 m², tajā ir divas istabas un virtuve.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt E.L. dzīvokli Dundagā, Puķu ielā 2, dzīvoklis Nr.4.
Lēmums nosūtāms: E.L.
Lēmums nododams izpildei: nekustamo īpašumu speciālists Guntis Kārklevalks
Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.292.
27.11.2014.

17.§
Par precizējumu maksas pakalpojumam ”Dundadznieks”
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkts.
2. Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmums Nr.156. (protokols Nr.9., 6.§).
3. Dundagas novada domes 23.10.2014. sēdes lēmums Nr.261. (protokols Nr.15., 5.§).
Mērķis
Dot iespēju iepazīties ar pašvaldības izdevumu “Dundadznieks” tiem Latvijas
iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Dundagas novada teritorijas un vēlas to saņemt kā pasta
sūtījumu.
Izvērtējums
Pamatojoties uz Dundagas novada domes lēmumu par pašvaldības izdevuma bezmaksas
izplatīšanu Dundagas novada iedzīvotājiem nav noteikta iespēja saņemt avīzi izdrukas
formātā avīzes pastāvīgiem lasītājiem, kas dzīvo ārpus Dundagas novada. Pēc
patreizējiem avīzes abonēšanas datiem tādi ir apmēram 40 interesenti.
Ir iespējams nodrošināt avīzes piegādi, to nosūtot aploksnē pa pastu. Šādā gadījumā
pašvaldībai rodas papildus pasta pakalpojuma izdevumi, kas būtu jākompensē
interesentiem. Avīzes nosūtīšanas kalkulācija (izmaksas norādītas ar PVN):
Nr. Izdevumi
EUR 6
7 mēn 8.mēn 9 mēn 10
11
Gads
mēn
1.

A4

form.

mēn

mēn

0,07

0,42

0,49

0,56

0,63

0,70

0,77

0,84

aploksne
2.

Marka (34g)

0,54

3,24

3,78

4,32

4,86

5,40

5,94

6,48

3.

Rēķina piegāde

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40
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Kopā

1,01

4,06

4,67

5,28

5,89

6,50

7,11

7,72

Lai atvieglotu grāmatvedības un avīzes redakcijas darbu, avīzes sūtījumu apmaksu
rosinām ierobežot pasūtījuma pieteikumu minimālo skaitu uz 6 mēnešiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atcelt Dundagas novada domes 23.10.2014. sēdes lēmumu Nr.261. (protokols Nr.15.,
5.§).
2) Apstiprināt maksu par pašvaldības izdevuma “Dundadznieks” piegādes nodrošinājumu
Latvijas teritorijā ārpus Dundagas novada pasta sūtījuma veidā:

Nr.

1.

Izdevumi, bez EUR

6

PVN

mēn

A4

form.

7 mēn

8.mēn

9 mēn

10

11

Gads

mēn

mēn

0,07

0,42

0,49

0,56

0,63

0,70

0,77

0,84

aploksne
2.

Marka (34g)

0,54

3,24

3,78

4,32

4,86

5,40

5,94

6,48

3.

Rēķina piegāde

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Kopā

1,01

4,06

4,67

5,28

5,89

6,50

7,11

7,72

3) noteikt minimālo piegādes nodrošinājuma un apmaksas termiņu 6 mēnešus: 4,06
EUR (bez PVN).
Lēmums nosūtāms: Finanšu speciālistei, Grāmatvedībai
Lēmums nododams izpildei: Avīzes redakcijai

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.293.
27.11.2014.

18.§
Par grozījumiem avīzes „Dundadznieks” nolikumā
Pamats
28.042010. domes sēdes nolikums «Dundagas novada pašvaldības laikraksta
«Dundadznieks» nolikums», lēmums nr. 179 (prot. nr.7., 22.§); 24.04.2014. domes
lēmums nr. 92 Par avīzi «Dundadznieks» (par bezmaksas izdevumu no 2015.gada).
Mērķis
Novērst avīzes nolikumā tās pretrunas, kas iestātos 2015.gada janvārī, kad laikrakstu
«Dundadznieks» sāks izdot bez maksas.
Izvērtējums
Tā kā no 2015.gada janvāra, avīzei iegūstot bezmaksas statusu un jaunu izplatīšanas
veidu, pašreizējā nolikuma vairāki punkti vairs neatbilstu īstenībai, tie jāgroza.
Salīdzinājumā pašreizējā un ieteicamā jaunā redakcija.
1.1.«pasūtīšanas indekss Latvijas pastā 3085» — visu svītrot;
2.4. «regulāri – 1-2 reizes mēnesī» — aizstāt ar «regulāri 1 reizi mēnesī»;
3.1.4.izplatīt laikrakstu Dundagas novada iedzīvotājiem, «nogādājot to atsevišķās
tirdzniecības vietās un slēdzot līgumu ar Latvijas pastu par laikraksta abonēšanu»
aizstāt ar «slēdzot līgumu ar Latvijas pastu par neadresēto reklāmu»;
6.1.3.«plāno un īsteno Dundadznieka izdošanu un izplatīšanu sadarbībā ar Attīstības
nodaļu, Talsu tipogrāfiju un Latvijas pastu – regulāri 1-2 reizes mēnesī, 8 lpp., A3
formātā» aizstāt ar «plāno un īsteno Dundadznieka izdošanu un izplatīšanu
sadarbībā ar Attīstības un plānošanas nodaļu, Talsu tipogrāfiju un Latvijas pastu –
regulāri 1 reizi mēnesī, 12 lpp., A3 formātā»;
7.1.2.«ieņēmumi no laikraksta realizācijas (mazumtirdzniecībā un abonējot)» – visu
punktu svītrot.
Dundagas novada Dome nolemj:
Grozīt vai svītrot šādus avīzes nolikuma punktus:
1)
1.1.«pasūtīšanas indekss Latvijas pastā 3085» — visu svītrot;
2)
2.4. «regulāri – 1-2 reizes mēnesī» — aizstāt ar «regulāri 1 reizi mēnesī»;
3) 3.1.4.izplatīt laikrakstu Dundagas novada iedzīvotājiem, «nogādājot to atsevišķās
tirdzniecības vietās un slēdzot līgumu ar Latvijas pastu par laikraksta abonēšanu»
aizstāt ar «slēdzot līgumu ar Latvijas pastu par neadresēto reklāmu»;
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4) 6.1.3.«plāno un īsteno Dundadznieka izdošanu un izplatīšanu sadarbībā ar Attīstības
nodaļu, Talsu tipogrāfiju un Latvijas pastu – regulāri 1-2 reizes mēnesī, 8 lpp., A3
formātā» aizstāt ar «plāno un īsteno Dundadznieka izdošanu un izplatīšanu
sadarbībā ar Attīstības un plānošanas nodaļu, Talsu tipogrāfiju un Latvijas
pastu – regulāri 1 reizi mēnesī, 12 lpp., A3 formātā»;
5) 7.1.2.«ieņēmumi no laikraksta realizācijas (mazumtirdzniecībā un abonējot)» – visu
punktu svītrot.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.294.
27.11.2014.

19.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Bāriņi”
Pamats
1. A.N. 20.11.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 20.11.2014. ar
Nr. DD-3-26.1/14/515-N).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Bāriņi” ar kadastra Nr. 8850 023 0005 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Bāriņi”) kopplatība ir 2,9 ha, tas atrodas Pāces ciemā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 023 0005, kuru 2,6 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, 0,1 ha zeme zem ēkām un pagalmiem un 0,2 ha pārējās zemes.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu Nr.69 (protokols
Nr.5, 11.§) „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāriņi” (turpmāk lēmumu Nr.69) tika apstiprināts zemes ierīcības projekts īpašuma „Bāriņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005 sadalīšanai sešās zemes vienībās.
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi nekustamā īpašuma
„Bāriņi” īpašnieka A.N. 20.11.2014. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 20.11.2014. ar Nr.
DD-3-26.1/14/515-N), kurā tiek lūgts atcelt lēmumu Nr.69 un atļaut izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bāriņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 023 0005, sadalot to septiņās daļās, veidojot vienu jau apbūvētu zemes vienību
aptuveni 0,5 ha platībā, vienu neapbūvētu zemes vienību aptuveni 1,02 ha platībā un
piecas neapbūvētas zemes vienības ar aptuveno platību no 0,26 līdz 0,31 ha.
Tā kā pēc lēmuma Nr.69 apstiprināšanas nekustamā īpašuma „Bāriņi” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005 nav sekojusi turpmāka darbība: zemes
mērīšana un izmaiņu reģistrācija zemesgrāmatās, lēmuma Nr.69 atcelšana nerada
papildus grozījumus valsts uzturētajos nekustamā īpašuma reģistros un ievērojamus
papildus izdevumus zemes ierīcības ierosinātājam.
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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 „Kaļķu un Pāces ciemu teritoriju
funkcionālais zonējums” (turpmāk – Grafiskā daļa) nekustamā īpašuma „Bāriņi” zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005 atrodas funkcionālajā zonā
„Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS) un „Lauksaimniecības teritorija” (L1).
Saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 31. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība savrupmāju apbūves
teritorijā (DzS) ir 2500 m², savukārt 97.4. punkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes
vienību minimālā platība lauksaimniecības teritorijā (L1) ir 5000 m². Līdz ar to plānotā
nekustamā īpašuma „Bāriņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005
sadalīšana nav pretrunā ar saistošajiem noteikumiem Nr.10.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama pa plānotu servitūta ceļu.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju,
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta
materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atcelt Dundagas novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu Nr.69 (protokols Nr.5,
11.§) „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāriņi”.
2) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bāriņi” (kadastra
Nr. 8850 023 0005) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005,
sadalot to septiņās daļās saskaņā ar lēmuma projekta 1. pielikumu.
3) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
4) Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām.
5) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
6) 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:
1. A.N. – uz norādīto e-pasta adresi.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.18.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.295.
27.11.2014.

20.§
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmā daļa
Mērķis
Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana domes priekšsēdētājam
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 20.novembrī saņemts domes
priekšsēdētāja Gunāra Laicāna iesniegums, kurā lūgts piešķirt apmaksātu 2 kalendārās
nedēļas ilgu atvaļinājumu, tas ir, no 2014.gada 1.decembra līdz 2014.gada
14.decembrim.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu algotai amatpersonai piešķir apmaksātu
atvaļinājumu. Šā atvaļinājuma piešķiršanai piemēro Darba likuma normas. Darba likuma
149.panta pirmā daļa nosaka, ka ikgadējais atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par 4
kalendārām nedēļām. 2014.gadā G.Laicāns ir izmantojis ikgadējo atvaļinājumu 2
kalendārās nedēļas (periods 2013.gada 15.decembris – 2014.gada 14.jūnijs.
Par laika periodu no 2014.gada 14.jūnija līdz 2014.gada 13.decembrim
Gunāram Laicānam kā domes priekšsēdētājam ir tiesības prasīt un darba devējam,
saņemot šādu prasību, ir pienākums piešķirt 2 kalendārās nedēļas ilgu ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Dundagas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam 2
kalendārās nedēļas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (no 2014.gada 1.decembra
līdz 2014.gada 14.decembrim) par laika periodu no 2014.gada 14.jūnija līdz
2014.gada 14.decembrim.
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Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai
Dundagas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Laicānam

administrācijai,

Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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