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.5.
2014.gada 27.martā
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.02
Sēdē piedalās 8 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Una Sila, Smaida Šnikvalde,
Guntis Pirvits, Linda Pavlovska, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts
Nepiedalās- Gunta Abaja- darba dēļ
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Papildus izslidinātajai sēdes darba kārtībai, tiek ierosināts papildus iekļaut darba
kārtībā šādus izskatāmos jautājumus:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Brūklenāji”
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
3. Par skolotāja palīga amata izveidi internātā „Rūķu nams”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes daba kārtību:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
2. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību dažādu projektu un pasākumu
realizācijai
3. Par ceļu fonda līdzekļu plānoto izlietojumu
4. Par dalību elektromobilitātes projektā
5. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumā DOBĒJI atsavināšanu
6. Par inventarizācijas datu apstiprināšanu
7. Par piekrastes zvejnieku izdevumu atmaksu
8. Par finansējuma piešķiršanu datu aizsardzības speciālista apmācībai
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Tūļas"
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Jaunpigas"
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāriņi”
12. Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas
pilnveidošanu
13. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanu
14. Par Ētikas komisijas nolikumu un kodeksu
15. Par sadarbību ar Talsu Televīziju
1

16. Par Sociālā dienesta lēmumu
17. Par atļauju savienot amatus
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Brūklenāji”
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
20. Par skolotāja palīga amata izveidi internātā „Rūķu nams”
Dažādi jautājumi

1.§
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un
citām aktualitātēm
Izpilddirektores p.i. Andris Kojro informē par:
1) noslēgušies iepirkumi uz ielu apgaismojuma ierīkošanu Dundagā; ceļu greiderēšanas
darbiem; asfalta seguma labošanai un kurināmā iegādei Mazirbes skolā
2) ir aptaujāti potenciāli interesenti darbībai (ieguvei) Vīdales grants karjerā. Tā kā
tuvākajā laikā Kurzemes reģionā neplānojas lieli ceļu būvniecības darbi, neviens
aptaujātais neizrādīja interesi par iespēju iegādāties īpašumā Vīdales grants karjeru
3) Tuvākajā laikā atsāksies darbi pie parka estrādes būvniecības projekta pabeigšanas
4) Demontēta ir vētras nopostītā Akmentiņu māja
5) Ir izgatavoti un tiek izvietoti pie kapiem lielie konteineri u.c. jautājumi
Domes priekšsēdētājs informē par:
1) Ilgtspējīgas stratēģijas un attīstības programmas sabiedrisko apspriešanu
2) Par sabiedrisko apspriešanu par Kolkas pagasta pārvaldi
3) Par Kolkas ciema valdi
4) Par Izglītības un zinātnes ministres vizīti

2.§
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība dažādu projektu un
pasākumu realizācijai
G.Laicāns
Dundagas novada pašvaldības projektu konkurss „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 60 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība dažādu projektu un
pasākumu realizācijai”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par ceļu fonda līdzekļu plānoto izlietojumu
G.Laicāns
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173 no
2008.gada 11.marta.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 61 „Par ceļu fonda līdzekļu plānoto izlietojumu ”. Lēmums pievienots
protokolam.

4. §
Par dalību elektromobilitātes projektā
G.Laicāns, A.Roderts, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Grīvāne
Par dalību atklātā projektu konkursā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā
programmā "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts
elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai".
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 12. pants, 14.panta 1. daļas 2.punkts un 2. daļas 1., 3. un 6.
punkts.
Mērķis
Projekta rezultātā gūt finanšu ekonomiju un veicināt siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanu, sekmējot arī novada atpazīstamību kontekstā ar plānošanas dokumentos
ietverto uzstādījumu – pozicionēt novadu kā videi draudzīgu, „zaļi domājošu” administratīvo
teritoriju.
Projekta tiešais mērķis ir viena elektromobīļa iegāde novada pašvaldības vajadzībām jeb
vienas esošās pašvaldības dienesta automašīnas aizvietošana ar elektromobīli un 3 uzlādes
staciju izveide (attiecīgi pa vienai izvietojot Kolkā, Dundagā un Mazirbē).
Izvērtējums
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izsludinātā
konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisijas samazināšanu,
atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku
izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0
g/km (turpmāk - elektromobilis) un uzlādes staciju, kas neatkarīgi no to faktiskās
izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu
nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai, kura nav attiecīgās
uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk - publiski pieejama uzlādes stacija) ieviešanu Latvijā.
Dundagas novada pašvaldības dienesta autoparks tiek regulāri atjaunots, tomēr joprojām
dažas automašīnas ir videi nedraudzīgas un arī finansiāli neekonomiskas ekspluatācijā to lielā
degvielas patēriņa dēļ. Lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu pašvaldības budžeta līdzekļus un
kustamo mantu, būtu nepieciešama diskusija par jaunas dienesta automašīnas iegādi, tās
tehniskajā specifikācijā izvērtējot degvielas patēriņa normas, ražotāja sniegtās garantijas un
iegādes/ekspluatācijas izmaksas. Vispārējās tendences gan lokālā, reģionālā, gan nacionālā un
starptautiskā līmenī norāda uz vides piesārņojuma un resursu taupības prioritātēm, ko
atspoguļo arī plānošanas dokumenti un grantu programmas (tostarp, LR Satiksmes ministrijas
izstrādātais „Elektromobilitātes attīstības plāns 2014-2016). VARAM konkursa piedāvājumā
atvasinātām publiskām personām (pašvaldībām) ir iespējams iegādāties elektromobili, kas
būtu videi draudzīgs, apgādāts ar bezizmešu tehnoloģiju, ar zemām ekspluatācijas izmaksām
(aptuveni 2-3 EURO uz 100 km), ar pieejamu KPFI atbalsta intensitāti līdz pat 85% no
standarta elektromobīļa cenas. Bez tam, konkursa ietvaros iespējams arī izveidot uzlādes
stacijas novadā, lai atvieglotu uzlādes procesu.
Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa par vieglo automobili Nissan Leaf ir
30901 EURO (bez PVN 21%), maksimālā atbalsta summa elektromobilim ir 18 500 EURO
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(respektīvi – minimālā automašīnas cena varētu būt 12401 EURO (bez PVN)). Savukārt,
Volkswagen e-up! standarta cena ir 20906 EURO (bez PVN), maksimālā atbalsta summa
iespējama 18 500 EURO (bez PVN), tātad minimālā elektromobīļa cena varētu būt 3136
EURO (bez PVN).
Atsevišķu Dundagas novada pašvaldību automašīnu izmaksu salīdzinājums ar
elektromobili VW e-up!
Rādītājs
Izlaiduma gads
Iegādes cena (EURO, ar
PVN)
Degviela
Degvielas patēriņš uz 100
km
Cena par vienu degvielas
vienību
(25.03.2014,
EURO)
Izmaksas uz 100 km
(EURO)
Aptuvenais nobraukto km
skaits (2013. gadā)
Tehniskās
apkopes
izmaksas gadā, vidēji (bez
uzturēšanas
izmaksām,
EURO)
Garantija
Degvielas
un
apkopju
izmaksas, gadā (aptuveni),
EURO

Honda CRV
2007
22765,95

Škoda Octavia
2006
20 000

VW e-up!
2014
25296,26

Benzīns
9.2 l

Dīzelis
6.0 l

Elektrība
11,7 kWh

1, 308 (Statoil)

1,285 (Statoil)

0,15 (Latvenergo)

12, 03

7, 71

1, 76

11 400

24 000

256
(ik pēc 10 000 km)

256
(ik pēc 10 000 km)

Vēlams 15 000 20 000
60, 50
(ik pēc 30 000)

Beigusies

Beigusies

1627

2106

Akumulatoram – 8
gadi
372

Sagatavotais lēmuma projekts:
1) Sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu programmā "Siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras
ieviešanai" par kopējo projekta attiecināmo izmaksu summu 37 390 EUR
2) Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu garantēt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila), pret –
1 (A.Roderts), atturas –3 (A.Zumbergs, S.Šnikvalde, L.Pavlovska)
Lēmums nav pieņemts.
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5.§
Par pašvaldības dzīvokļu DOBĒJOS atsavināšanu
G.Laicāns
Pamats
Iesniegums Nr.DD-3-26.1/14/99-G, Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts;
Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 62 „Par pašvaldības dzīvokļu DOBĒJOS atsavināšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

6.§
Par inventarizācijas datu apstiprināšanu
G.Laicāns
6.1. Par pašvaldības īpašuma esošiem nekustamiem īpašumiem
Pamats
VZD informācija, kadastra dati un pašvaldības bilancē esošo īpašumu saraksts.
LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1486
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 63 „Par inventarizācijas datu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

6.2. Par pašvaldības bilancē esošiem ceļiem
Pamats
VZD informācija, kadastra dati un pašvaldības bilancē esošo ceļu saraksts,
18.03.2014.saskaņots ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļu.
LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 64 „Par inventarizācijas datu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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7.§
Par piekrastes zvejnieku izdevumu atmaksu
G.Laicāns, L.Pavlovska, G.Pirvits, A.Zumbergs, A.Roderts
Pamats
G.O. iesniegumi 28.02.2014, 14.03.2014
Ministru kabineta noteikumi Nr.918 11.08.2009 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
Likums par budžeta un finanšu vadību

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –1 (L.Pavlovska)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 65 „Par piekrastes zvejnieku izdevumu atmaksu”. Lēmums pievienots
protokolam.

8.§
Par finansējuma piešķiršanu personas datu aizsardzības speciālista apmācībām
G.Laicāns
Pamats
1. Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu atlīdzības likuma 27.pants.
2. Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” IX.nodaļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 66 „Par finansējuma piešķiršanu personas datu aizsardzības speciālista
apmācībām”. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Tūļas"
G.Laicāns
Pamats
SIA „Fragaria” 26.02.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 27.02.2014.
ar Nr.DD-3-26.1/14/90-F).
Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
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NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 67 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
"Tūļas"”. Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunpigas”
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Vertex” 12.03.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
12.03.2014. ar Nr.DD-3-26.1/14/111-&).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta
apbūves noteikumi”.
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”
12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 68 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Jaunpigas””. Lēmums pievienots protokolam.

11. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāriņi”
Pamats
1. Arņa Neparta 11.03.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 11.03.2014.
ar Nr. DD-3-26.1/14/109-N).
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
3. 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmums Nr.286 (protokols Nr.23,
19.§) „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Bāriņi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 69 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāriņi””.
Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
1.redakcijas pilnveidošanu
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
1. Dundagas novada domes 19.12.2013. sēdes lēmums Nr. 319 (protokola Nr. 24. 15. §) „Par
Dundagas novada pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 87. un 87.2. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 70 „Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu”. Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanu
G.Laicāns
Pamats
Pašvaldības deputātu aicinājumi pārskatīt pašvaldībai piederošo īpašumu sarakstu un izvērtēt
šo zemes gabalu nepieciešamību pašvaldības funkciju realizēšanai. Likums “Par
pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likums.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 71 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

14.§
Par Ētikas komisijas nolikumu un kodeksu
G.Laicāns
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts; 73.panta pirmās daļas 1. un
4.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 72 „Par Ētikas komisijas nolikumu un kodeksu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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15.§
Par sadarbību ar Talsu Televīziju
G.Laicāns
Pamats
SIA Talsu Televīzija piedāvājums
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 73 „Par sadarbību ar Talsu Televīziju”. Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par Sociālā dienesta lēmumu
G.Laicāns

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 74 „Par Sociālā dienesta lēmumu”. Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par atļauju savienot amatus
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9. un 24.punkts; likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa, 7.panta piektās daļas
4.punkts, 8.1 panta 4.1 daļa, piektā daļa

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 75 „Par atļauju savienot amatus”. Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Brūklenāji”
G.Laicāns
Pamats
1) SIA „Ventspils mērnieks” mērnieka Edgara Ūdra 25.03.2014. iesniegums (reģistrēts
Dundagas novada pašvaldībā 25.03.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/132-V).
2) Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
3) 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 1. daļa, 4. daļa un 15. panta 1.
daļa.
5) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
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6) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
7) Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem.
8) Dundagas novada domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmums Nr.290 (protokols Nr.23,
23.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Brūklenāji”.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 76 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Brūklenāji””. Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 1. un 2.daļa, 9. panta 1. daļa.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts, 26. panta 1. un 7.daļa.
Kurzemes apgabaltiesas (iecirkņa Nr. 5) zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes
14.03.2014. vēstule Nr. 3950 (saņemta Dundagas novada Domē 21.03.2014., iereģistrēta
ar Nr. DD-3-31.2/14/298).

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 77 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā”.
Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par skolotājā palīga amata izveidi internātā „Rūķu nams”
G.Laicāns, L.Pavlovska
Pamatojums:
04.04.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.135 „Noteikumi par kvalificētā personāla
skaitu un nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 78 „Par skolotājā palīga amata izveidi internātā „Rūķu nams””. Lēmums
pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst. 14.45.
Protokols parakstīts 02.04.2014.
Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.60.
27.03.2014.

2.§
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība dažādu projektu un pasākumu
realizācijai
Dundagas novada pašvaldības projektu konkurss „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
Pamats
Atbalstīt Dundagas novada vietējo iniciatīvu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta
un brīvā laika, pašnodarbinātības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un
iedzīvotāju iesaistīšanos minētajās aktivitātēs.
Izvērtējums
2013.gada nogalē Dundagas novada pašvaldībā tika saņemti iesniegumi ar lūgumu
atbalstīt dažādas kultūras, saimnieciska rakstura aktivitātes un projektus. Idejas autori un
realizētāji iesniegumos norādīja, ka tuvākā laikā novada teritorijā plāno īstenot dažādus
projektus un lūdz Dundagas novada pašvaldību finansiāli atbalstīt konkrēto ideju.
Sagatavojot 2014.gada budžetu pašvaldībā nebija izstrādāti vienoti noteikumi par finansējuma
piešķiršanu dažādu aktivitāšu un projektu atbalstam, tādēļ iesnieguma izskatīšanu un
finansējuma piešķiršanu atlika līdz Nolikuma izstrādāšanai.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Nolikumu Dundagas novada pašvaldības projektu konkurss „Atbalsts vietējo
iniciatīvu projektiem”.

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.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.61.
27.03.2014.

3.§
Par ceļu fonda līdzekļu plānoto izlietojumu
Pamats
Domes Saistošie noteikumi par pašvaldības 2013.gada budžetu, MK noteikumi Nr.173 no
2008.gada 11.marta.
Mērķis
Pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas nodrošināšana.
Izvērtējums
Mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 2014. gadā ir EUR 94489,00 (Ls
66407). Šāds līdzekļu daudzums ir pietiekams ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu
veikšanai-sniega tīrīšanai, greiderēšanai, bedrīšu labošanai, grāvju rakšanai, tīrīšanai, grants
virsmu segumu uzlabošanai, ceļazīmju atjaunošanai. Kolkas pagastā uzsvars liekams uz ceļu
virsmas uzlabošanu ar granti ,apauguma novākšanu, grāvju tīrīšanu. Dundagas pagastā
uzsvars liekams uz grants virskārtas atjaunošanu-ceļš Birzkalni-Gruži, apauguma novākšanu,
uz virsmas dubulto apstrādi ar šķembām-Pāces iela, Maija iela. Lielāka apjoma darbiem ir
jāsagatavo darba daudzumu saraksts un sludināmas cenu aptaujas. Ir sagatavots ceļu fonda
līdzekļu izlietojuma plāns 2014. gadam:
1. Sniega tīrīšana EUR 8000,00.
2. Ceļu greiderēšana EUR 10000,00.
3. Bedrīšu remonts ar šķembām un asfaltbetonu EUR 10000,00.
4. Ceļu virsmas uzlabošana ar granti ,virsmas dubultā apstrāde EUR 50000,00.
5. Zāles pļaušana, ceļazīmju atjaunošana, marķējuma atjaunošana EUR 4000,00.
6. Rezerve EUR 12489,00
Plāns 2014.gadam pašvaldības ceļu sakārtošanai Kolkas pagasta teritorijā
1.

Ziemas sezonā- visu ceļu attīrīšana no sniega, dažādiem sanesumiem. Vajadzības gadījumā
– ceļu kaisīšana- smilts – sāls maisījums
2. pašvaldībai piederošo asfalta seguma ceļu remonts – bedrīšu lāpīšana.
3.
Pēc ceļu apsekošanas – veikt visus vajadzīgos remontdarbus pēc iespējas īsākā laika
periodā, daudziem ceļiem remontdarbus veikt vairākkārt gada laikā – atkarībā no intensitātes
un laika apstākļiem – grants vešana, planēšana, attīrīšana no krūmiem, zariem, kokiem.
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4.

Ceļa zīmju atjaunošana, uzstādīšana
Dundagas novada Dome nolemj:

1) Apstiprināt ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2014. gadam:
1. Sniega tīrīšana EUR 8000,00.
2. Ceļu greiderēšana EUR 10000,00.
3. Bedrīšu remonts ar šķembām un asfaltbetonu EUR 10000,00.
Ceļu virsmas uzlabošana ar granti ,virsmas dubultā apstrāde EUR 50000,00.
Zāles pļaušana, ceļazīmju atjaunošana, marķējuma atjaunošana EUR 4000,00.
6.
Rezerve EUR 12489,00
2) Apstiprināt ceļu fonda apsaimniekošanas plānu 2014.-2016.gadam (pielikumā)
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro

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.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.62.
27.03.2014.

5.§
Par pašvaldības dzīvokļu DOBĒJOS atsavināšanu
Pamats
Iesniegums Nr.DD-3-26.1/14/99-G, Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts;
Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Mērķis
Racionāli un lietderīgi rīkoties ar pašvaldības nekustamo mantu.
Izvērtējums
Saņemts A. G. iesniegums ar lūgumu atsavināt viņas no pašvaldības īrētos dzīvokļus Nr.2 un
Nr.3, Sabdagas ciema Dobējos, Dundagas pagastā. Šajā mājā ir četri dzīvokļi, no kuriem
viens ir privatizēts, bet pārējie trīs pieder pašvaldībai un ir izīrēti. Mājas uzturēšanai ir
nepieciešami ievērojami līdzekļi (jumta maiņa, pamata baļķu maiņa), kurus ar esošajām
īres maksām nevar veikt un ir nepieciešami papildus ieguldījumi no pašvaldības puses.
No šāda viedokļa ir vērts lemt par šo turpmāku apsaimniekošanu.
Likums "Par pašvaldībām" 14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt
pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības.
Ja tiek lemts par īpašumu atsavināšanu, tad vispirms nepieciešams veikt īpašuma
inventarizāciju, ierakstīšanu zemes grāmatā, novērtēšanu īpašuma sākotnējās cenas
noteikšanai. Visu šo darbību veikšanu var uzdot privatizācijas un atsavināšanas komisijai.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Uzsākt atsavināšanas procesu pašvaldības īpašumā dzīvokļus Nr.2 un Nr.3, Nr.4 Sabdagas
ciema Dobējos, Dundagas pagastā.
2) Izdevumus, kas nepieciešami īpašuma sagatavošanai atsavināšanas procesam segt no
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un Projektu ieviešanas nodaļas budžeta
Lēmums nosūtāms: A. G.
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

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.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.63.
27.03.2014.

6.§
Par inventarizācijas datu apstiprināšanu
6.1. Par pašvaldības īpašuma esošiem nekustamiem īpašumiem
Pamats
VZD informācija, kadastra dati un pašvaldības bilancē esošo īpašumu saraksts.
LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1486
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”.
Mērķis
Pareizi uzskaitīt pašvaldības īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un piekrītošos ilgtermiņa
ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus un saistības saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem un
darījuma ekonomisko būtību.
Izvērtējums
I. Konstatēts:1.Pašvaldības uzskaitē ir īpašums ar k.n. 88500200181, kartiņas Nr.01469
nosaukums zeme Saules iela 3, platība 0,2813 ha, uzskaites vērtība EUR 1962,14 (Ls
1379,00). Saskaņā ar Zemes grāmatas datiem īpašums pieder Danai Sudmalei. Izslēgt no
pašvaldības bilances.
2. Pašvaldības uzskaitē ir 5 būvju īpašumi ar kadastra Nr.88505170002, adresē Jaunvārpnieki.
Būve

Kartiņas
Nr.

Bilances vērtība
EUR/Ls

Nolietojums
EUR/Ls

Atlikusī vērtība
EUR/Ls

00074

1276,77 / 897,32

802,94 / 564,31

473,83 / 333,01

Kūts

00102

172,17 /121,00

84,21 / 59,18

87,96 / 61,82

Garāža

00103

102,45 / 72,00

49,30 / 34,65

53,14 / 37,35

Šķūnis

00109

14,23 / 10,00

7,11 / 5,00

7,12 / 5,00

Šķūnis

00581

36,99 / 26,00

34,41 / 24,18

2,59 / 1,82

Dzīvojamā ēka

Saskaņā ar Zemes grāmatas datiem tabulā minētie īpašumi pieder Rotai Pētersonei. Izslēgt
no pašvaldības bilances.
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3. Pašvaldības uzskaitē ir dzīvojamā māja “Lauki” kartītes Nr.00052.
Būve

Kartiņas
Nr.

Bilances vērtība
EUR/Ls

Nolietojums
EUR/Ls

Atlikusī vērtība
EUR/Ls

Dzīvojamā ēka

00052

496,29 / 348,80

489,18 / 343,80

7,11 / 5,00

Saskaņā ar Zemes grāmatas datiem tabulā minētais īpašums pieder Edītei Irbei un Andim
Vītolam. Izslēgt no pašvaldības bilances.
4. Pašvaldības uzskaitē ir dzīvojamā māja “Varlejas” kartītes Nr.00068.
Būve
Kartiņas
Bilances vērtība
Nolietojums
Nr.
EUR/Ls
EUR/Ls
Dzīvojamā ēka

00068

4657,98 / 3273,65

Atlikusī vērtība
EUR/Ls

4650,87 / 3268,65

7,11 / 5,00

Saskaņā ar Zemes kadastra datiem tabulā minētais īpašums neeksistē (Zemes īpašums uz
kura ir atradusies šāda ēka pieder Hansam Herbstam). Izslēgt no pašvaldības bilances.
5. Pašvaldības uzskaitē ir šķūnis Upes ielā 3 kartītes Nr.00108.
Būve
Kartiņas
Bilances vērtība
Nolietojums
Nr.
EUR/Ls
EUR/Ls
Šķūnis

00108

26,58 / 18,68

Atlikusī vērtība
EUR/Ls

19,46 / 13,68

7,11 / 5,00

Piekrīt daudzdzīvokļu mājai, kurā visi dzīvokļi ir privatizēti. Izslēgt no pašvaldības bilances.
II. Konstatēts: Valsts zemes dienesta uzskaitē ir sekojoši pašvaldībai piederoši īpašumi, kuri
nav iekļauti pašvaldības bilancē.
1. Īpašums
Būve
Kadastra Nr.
Kadastrālā
Zemesgrāmatas
Piezīmes
vērtība
nodalījuma Nr.
Kapliča

88620070194001

1335,00/938,24

Ņemt pašvaldības uzskaitē kadastrālajā vērtībā.
2. Īpašums
Kadastra Nr.
Kadastrālā
Būve
vērtība
Sociālais aprūpes 88500200202001
12792,00/
nams
8990,27
Ņemt pašvaldības uzskaitē kadastrālajā vērtībā.
3. Īpašums
Būve
Kadastra Nr.
Kadastrālā
vērtība
Meža iela 6

88500200164

1027,00/721,78
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100000430593

Nedz. ēka Kolka

Zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.

Piezīmes

100000475529

Nedz. Ēka
Talsu 26

Zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.
100000506750

Piezīmes
Zeme ar platību
0,1208 ha

Ņemt pašvaldības uzskaitē kadastrālajā vērtībā.

Dundagas novada Dome nolemj:
I. Izslēgt no pašvaldības bilances sekojošus īpašumus ar 31.12.2013.:
1.Zemes gabalu ar kad.nr. 88500200181, kartiņas Nr.01469 nosaukums zeme Saules iela 3,
platība 0,2813 ha, uzskaites vērtība EUR 1962,14 (Ls 1379,00).
2.Būves.
Būve / īpašums
Kartiņas
Bilances vērtība
Nolietojums
Atlikusī vērtība
Nr.
EUR/Ls
EUR/Ls
EUR/Ls
00074

1276,77 / 897,32

802,94 / 564,31

473,83 / 333,01

Kūts

00102

172,17 /121,00

84,21 / 59,18

87,96 / 61,82

Garāža

00103

102,45 / 72,00

49,30 / 34,65

53,14 / 37,35

Šķūnis

00109

14,23 / 10,00

7,11 / 5,00

7,12 / 5,00

Šķūnis

00581

36,99 / 26,00

34,41 / 24,18

2,59 / 1,82

Dzīvojamā ēka

00052

496,29 / 348,80

489,18 / 343,80

7,11 / 5,00

Dzīvojamā ēka

00068

4657,98 / 3273,65

4650,87 / 3268,65

7,11 / 5,00

Šķūnis

00108

26,58 / 18,68

19,46 / 13,68

7,11 / 5,00

Dzīvojamā ēka

II. Ņemt pašvaldības uzskaitē kadastrālajā vērtībā ar 31.12.2013.:
Būve

Kadastra Nr.

Kadastrālā
vērtība

Kapliča

88620070194001

1335,00/938,24

100000430593

Nedz. ēka Kolka

Sociālais
aprūpes
nams

88500200202001

12792,00/

100000475529

Nedz. Ēka

Meža iela 6

Zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.

Piezīmes

8990,27
88500200164

1027,00/721,78

Talsu 26
100000506750

Zeme ar platību
0,1208 ha

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai

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.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.64.
27.03.2014.

6.§
Par inventarizācijas datu apstiprināšanu
6.2.Par pašvaldības bilancē esošiem ceļiem
Pamats
VZD informācija, kadastra dati un pašvaldības bilancē esošo ceļu saraksts,
18.03.2014.saskaņots ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļu.
LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”.
Mērķis
Pareizi uzskaitīt pašvaldības īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un piekrītošos
ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus un saistības saskaņā ar attaisnojuma
dokumentiem un darījuma ekonomisko būtību.

Izvērtējums
I. Konstatēts: Valsts zemes dienesta uzskaitē ir sekojoši pašvaldībai piederoši īpašumi, kuri
nav iekļauti pašvaldības bilancē.
Ceļš
Uz Zēņu Dīķi

Kadastra Nr.
88620070256

garums km
0.025 / 0.03

Segums

Uzskaites vērtība
Ls

grants

505.00

Vecmuiža ceļš Nr.1

0.390

grants

5625.00

Mazirbes baznīca

0.500

grants

9910.00
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II. Izslēgt no bilances pašvaldībā dubultā iegrāmatotos pašvaldību ceļus ar kartiņu Nr. un
bilances vērtībām:
Numurs
Nosaukums
Uzskaites vērtība
00119
00120
00121
00122
00123
00124
00125

Ceļš Vecvagari-Kokuleja
Celš Vīdales darbnīcas-Mazpreces
Ceļš Lateve-Purlīdumi
Ceļš Kaļķi-Popnieki
Ceļš Mazirbe-Kāppurs
Ceļš Mazauces-Āžu kapi
Ceļš Jaundundaga-Izgāztuve

407.41
342.77
110.20
282.93
389.72
149.25
82.55

Dundagas novada Dome nolemj:
I. Ņemt pašvaldības uzskaitē ar 31.12.2013.
Ceļš
Uz Zēņu Dīķi

Kadastra Nr.

garums km

88620070256 0.025 / 0.03

Segums

Uzskaites vērtība (Ls)

grants

505.00

Vecmuiža ceļš Nr.1

0.390

grants

5625.00

Mazirbes baznīca

0.500

grants

9910.00

II. Izslēgt no bilances pašvaldībā dubultā iegrāmatotos pašvaldību ceļus ar kartiņu Nr. un
bilances vērtībām ar 31.12.2013.:
Numurs
Nosaukums
Uzskaites vērtība
00119
Ceļš Vecvagari-Kokuleja
407.41
00120
Celš Vīdales darbnīcas-Mazpreces
342.77
00121
Ceļš Lateve-Purlīdumi
110.20
00122
Ceļš Kaļķi-Popnieki
282.93
00123
Ceļš Mazirbe-Kāppurs
389.72
00124
Ceļš Mazauces-Āžu kapi
149.25
00125
Ceļš Jaundundaga-Izgāztuve
82.55
Lēmums nosūtāms: Grāmatvedībai
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai

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.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.65.
27.03.2014.

7.§
Par piekrastes zvejnieku izdevumu atmaksu
Pamats
G.O. iesniegumi 28.02.2014, 14.03.2014
Ministru kabineta noteikumi Nr.918 11.08.2009 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
Likums par budžeta un finanšu vadību
Mērķis
Dundagas novada piekrastes zvejnieku darbības atbalsts
Izvērtējums
1. MK not. Nr 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas
tiesību izmantošanas kārtību” 96. pants nosaka, ka 70% no kopējās maksas par rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu ieskaita attiecīgās pašvaldības speciālajā budžetā un šie finansu līdzekļi
var tikt izlietoti tikai ar piekrastes zveju un zivju resursu attīstību saistītu jautājumu
risināšanai.
Uz 18.03.2014 Dundagas novada pašvaldības speciālajā budžetā no iekasētās rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas maksas ir uzkrāti EUR 25 845,46.
2. Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi zvejnieku saimniecības „Smilkšēni” īpašnieka
G.O. iesniegumus:
1) 28.02.2014 ar lūgumu segt ceļa izdevumus triju Dundagas novada zvejnieku saimniecību
īpašnieku braucienam uz Latvijas zvejnieku federācijas valdes sēdi Rīgā EUR 32,89 apmērā;
2) 14.03.2014 ar lūgumu segt zvejas laivu šķiperu kursu organizēšanas un sertifikāta
saņemšanas izdevumus 19 Dundagas novada piekrastes zvejnieku saimniecību darbiniekiem
EUR 3554.33 apmērā.
3.
Zvejas laivu šķipera sertifikāta iegūšana ir nepieciešama turpmākai piekrastes
komerczvejnieku darbības nodrošināšanai. Šo lūgumu būtu iespējams apmierināt, pašvaldībai
apmaksājot kursu organizēšanas un sertifikāta iegūšanas izdevumus no speciālā budžeta.
4. Dundagas novada pašvaldībā nav iekšēja regulējuma, kas noteiktu speciālā budžeta zvejas
tiesību nomas maksas izmantošanu. Dome var lemt par speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Segt EUR 32,89 ceļa izdevumus un EUR 3554,33 zvejas laivu šķiperu kursu un sertifikāta
iegūšanas izmaksas no pašvaldības speciālā budžeta zvejas tiesību nomas maksām.
2. Izstrādāt Dundagas novada pašvaldības iekasētās zvejas tiesību nomas maksas normatīvo
aktu. Atbildīgais- juriskonsults Aigars Šturms. Termiņš- Attīstības un plānošanas komitejas
sēde septembrī.
Lēmums nosūtāms: G.O.
Lēmums nododams izpildei: Centrālā administrācija - juriskonsults

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.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.66.
27.03.2014.

8.§
Par finansējuma piešķiršanu personas datu aizsardzības speciālista apmācībām
Pamats
1. Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu atlīdzības likuma 27.pants.
2. Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” IX.nodaļa.
Mērķis
Apmācīts personu datu aizsardzības speciālists.
Izvērtējums
1.
Darba devējs uzdevis un Darbinieks apņēmies apmeklēt SIA “E-sabiedrības
risinājumi” rīkotu 5 dienu (42 akadēmiskās stundas) specializētu semināru – apmācību
“Personas datu aizsardzības speciālists” (turpmāk arī - Seminārs), kas notiks 2014.gada 19.,
21., 24., 26. un 28.martā.
2.
Darba devējs uzdevis un Darbinieks apņēmies kārtot personas datu aizsardzības
speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu Datu valsts inspekcijā (turpmāk arī - Pārbaudījums)
pēc apliecības par Semināra noklausīšanās saņemšanas.
3.
Darba devējs apņēmies apmaksāt Semināra maksu 550 euro apmērā un Pārbaudījumu
maksu (Pārbaudījuma cena Līguma noslēgšanas brīdī ir 293,01 euro).
4. Darba devējs apņemas apmaksāt Darbiniekam ar Semināra un Pārbaudījumu apmeklēšanu
saistītos ceļa izdevumus ( 30 euro X6=180 euro).
5. Darbinieks apņēmies atmaksāt Darba devējam Semināra un Pārbaudījumu maksu analoģiski
kārtībai, kas noteikta Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 “Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”
53.punktā, ja Darba devējs pēc Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos nenosaka
amatpersonām (darbiniekiem) labvēlīgāku kārtību. Ja Darbinieks Pārbaudījumu kārto
atkārtoti un Darba devējs Līguma 5.punktā regulēto papildu darbu nodrošina vismaz 1
gadu, tad atkārtoto Pārbaudījuma maksu Darbinieks apņemas atmaksāt Darba devējam
pilnībā neatkarīgi no turpmākās nodarbinātības ilguma analoģiski minēto Ministru kabineta
noteikumu 53.punktā noteiktajai kārtībai.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt pārvaldes budžetā papildus līdzekļus 1024 euro personas datu aizsardzības speciālista
apmācībām, kvalifikācijas pārbaudījumam un komandējuma izdevumiem. Ņemt vērā pie
budžeta grozījumiem.
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.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
27.03.2014.
Nr.67

9.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Tūļas"
Pamats
1. SIA „Fragaria” 26.02.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
27.02.2014. ar Nr.DD-3-26.1/14/90-F).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6.
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Tūļas” ar kadastra Nr. 8850 024 0001 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Tūļas”) kopplatība ir 46,0 ha, tas atrodas Sabdagas teritoriālajā ciemā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 024 0001, kuru 13,9 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 27,8 ha
meži, 0,7 ha zeme zem ēkām un 3,6 ha citas zemes. Uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 024 0001 atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums
8850 024 0001 001), šķūnis (kadastra apzīmējums 8850 024 0001 002), šķūnis (kadastra
apzīmējums 8850 024 0001 003), garāža (kadastra apzīmējums 8850 024 0001 004), šķūnis
(kadastra apzīmējums 8850 024 0001 005), kūts (kadastra apzīmējums 8850 024 0001 006),
šķūnis (kadastra apzīmējums 8850 024 0001 007), pirts (kadastra apzīmējums
8850 024 0001 009), šķūnis (kadastra apzīmējums 8850 024 0001 010), garāža (kadastra
apzīmējums 8850 024 0001 012).
Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Tūļas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 024 0001 sadalīt divās daļās, veidojot atsevišķu meža īpašumu 44,1 ha platībā un māju
īpašumu aptuveni 1,9 ha platībā.
Iepazīstoties ar situāciju, pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieki secināja,
ka uz plānoto jaunveidojamo māju īpašumu ved pašvaldības ceļš Tūļi, kas šķērso nekustamo
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īpašumu „Tūļas”. Sazinoties ar SIA „Fragaria” prokūristu Kārli Blūmu, tika nolemts ceļa
teritoriju divās vietās izdalīt kā atsevišķu zemes vienību.
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 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) nekustamā
īpašuma „Tūļas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0001 atrodas plānotās
izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) un „Mežu teritorijas” (MT).
Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība – 0,15
ha un platums – 50 m”. „Mežu teritorijām” (MT) nav noteikta jaunveidojamā zemes gabala
minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo
noteikumu prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām būtu iespējama pa esošu un plānotu servitūta
ceļu (pašvaldības ceļš Tūļi), kas pieslēdzas vietējam valsts autoceļam V1371 DundagaĢibzde.
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 „Tūļas” (kadastra
Nr. 8850 024 0001) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0001, sadalot to
četrās 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: SIA „Fragaria” – Smilšu iela 10, Kuldīga, LV-3301.
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.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.68.
27.03.2014.

10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunpigas”
Pamats
1.
SIA „Vertex” 12.03.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
12.03.2014. ar Nr.DD-3-26.1/14/111-&).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves
noteikumi”.
6.
Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Jaunpigas” ar kadastra Nr. 8850 016 0021 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Jaunpigas”) kopplatība ir 11,1 ha, tas atrodas Mazalakstes teritoriālajā ciemā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 016 0021, kuru 5,5 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 4,8 ha meži,
0,3 ha zeme zem ūdens, 0,3 ha zeme zem ēkām un 0,2 ha zeme zem ceļiem. Uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0001 atrodas dzīvojamā māja (kadastra
apzīmējums 8850 016 0021 001), klēts (kadastra apzīmējums 8850 016 0021 002), šķūnis
(kadastra apzīmējums 8850 016 0021 003), kūts (kadastra apzīmējums 8850 016 0021 004)
un šķūnis (kadastra apzīmējums 8850 016 0021 005).
Īpašnieks vēlas nekustamā īpašuma „Jaunpigas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 016 0021 sadalīt trijās daļās, veidojot atsevišķus īpašumus aptuveni 5,3 ha, 0,8 ha un 5
ha platībā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
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Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) nekustamā
īpašuma „Jaunpigas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0021 atrodas plānotās
izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) un „Mežu teritorijas” (MT).
Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka: „Zemesgabala minimālā platība – 0,15
ha un platums – 50 m”. „Mežu teritorijām” (MT) nav noteikta jaunveidojamā zemes gabala
minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo
noteikumu prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām būtu iespējama pa esošu un plānotu servitūta
ceļu, kas pieslēdzas valsts vietējam autoceļam V1367 Dundaga-Ģipka.
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 „Jaunpigas” (kadastra
Nr. 8850 016 0021) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0021, 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: SIA „Vertex” – Rīgas iela 9-30, Talsi, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.69.
27.03.2014.

11. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāriņi”
Pamats
1.
Arņa Neparta 11.03.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
11.03.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/109-N).
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
3. 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmums Nr.286 (protokols
Nr.23, 19.§) „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Bāriņi”.
Mērķis
Sadalīt īpašuma „Bāriņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005 sešās
zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas
izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmumu Nr.286 (protokols
Nr.23, 19.§) „Par zemes ierīcības projektu īpašumam „Bāriņi” tika atļauts izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bāriņi” (kadastra Nr. 8850 023 0005) zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005, sadalot to sešās daļās.
Nekustamā īpašuma „Bāriņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu,
situācijas un apgrūtinājuma plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuvi
projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt no valsts vietējā autoceļa V 1318
Virpe-Pāce, tad pa projektētā ceļa teritoriju, kas var kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības
nodibināšanai.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Bāriņi” ar kad. Nr. 8850 023 0005 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005 sadalīšanai sešās zemes vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
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2.1. apbūvētai 1,4 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Bāriņi” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.2. neapbūvētai 0,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Bāriņi 1” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM
– 0601).
2.3. neapbūvētai 0,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu „Bāriņi 2” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM – 0601).
2.4. neapbūvētai 0,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.4 piešķirt nosaukumu „Bāriņi 3” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM – 0601).
2.5. neapbūvētai 0,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.5 piešķirt nosaukumu „Bāriņi 4” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM – 0601).
2.6. neapbūvētai 0,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.6 piešķirt nosaukumu „Bāriņi 5” un
noteikt 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. Arnim Nepartam – atdodams personīgi novada domē.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.70.
27.03.2014.

12.§
Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
1.redakcijas pilnveidošanu
Pamats
1. Dundagas novada domes 19.12.2013. sēdes lēmums Nr. 319 (protokola Nr. 24. 15. §) „Par
Dundagas novada pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 87. un 87.2. punkts.
Mērķis
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 19.12.2013. sēdes lēmumu Nr. 319 (protokola Nr. 24. 15. §)
publiskajai apspriešanai tika nodota Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu 1.redakcija (turpmāk - teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija).
Publiskās apspriešanas termiņš bija no 27.01.2014. līdz 23.02.2014.
Paziņojums par publisko apspriešanu bija publicēts laikraksta „Dundadznieks” janvāra
numurā Nr.2 (173), laikraksta „Talsu vēstis” 27.01.2014. numurā un ievietots pašvaldības
interneta vietnē www.dundaga.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme notika 19.02.2014. plkst. 18.00 Dundagā, Pils ielā 14,
salonā.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.711) 87. punktu teritorijas
plānojuma redakciju, institūciju atzinumus un ziņojumu par institūciju atzinumos un
privātpersonu iesniegumos minēto priekšlikumu un iebildumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu
izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai tuvākajā pašvaldības domes sēdē. Pašvaldības dome
pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
87.1. apstiprināt izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju;
87.2. pilnveidot teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un
publiskās apspriešanas rezultātiem;
87.3. noraidīt izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju un izstrādāt to no jauna atbilstoši
jaunam darba uzdevumam.
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Dundagas novada pašvaldība par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju no
institūcijām ir saņēmusi atzinumus. Lielākā daļa atzinumu sevī iekļauj sīkus labojumus, bet
atsevišķi satur būtiskas izmaiņas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijā.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras pieminekļu uzskaites komisija
21. februārī ir izskatījusi un atbalstījusi Dundagas ciema valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu, kur noteiktas aizsardzības zonas ap
astoņiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem. Inspekcija aicina izstrādātās minēto
kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas iekļaut pašvaldības teritorijas plānojumā.
AS „Latvijas valsts meži” lūdz papildus veikt izmaiņas funkcionālajā zonējumā 706.
kvartāla apgabala 33. kv. 13.,14.,15 un 17. nogabaliem ar kadastra nr. 88500200222 mainot
no dabas un apstādījumu teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju.
Saskaņā ar saņemtajiem institūciju atzinumiem, teritorijas plānojuma grozījumos ir
veicami atsevišķi papildinājumi, kurus pēc labošanas būtu svarīgi nodot atkārtotai
apspriešanai, līdz ar to būtu pieņemams lēmums pilnveidot teritorijas plānojuma redakciju
atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Līdz 2014. gada aprīļa domes sēdei pilnveidot Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas
plānojuma ar grozījumiem 1. redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās
apspriešanas rezultātiem.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.71.
27.03.2014.

13.§
Par pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanu
Pamats
Pašvaldības deputātu aicinājumi pārskatīt pašvaldībai piederošo īpašumu sarakstu un izvērtēt
šo zemes gabalu nepieciešamību pašvaldības funkciju realizēšanai. Likums “Par
pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Mērķis
Racionāli un lietderīgi rīkoties ar pašvaldības nekustamo mantu.
Izvērtējums
Pašvaldības īpašumā ir virkne zemes īpašumu, kuru atrašanās lietderību pašvaldības
īpašumā apšauba pārbaudošās valsts institūcijas un domes deputāti. Tajā pašā laikā
pašvaldības valdījumā ir nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami pašvaldības funkciju
veikšanai un kuru remontam pietrūkst naudas līdzekļi. 1.pielikuma tabulā ir īpašumu saraksts,
kuri ierakstīti zemes grāmatā un 2.pielikumā īpašumi par kuru atsavināšanu varētu lemt dome.
Iznomāto lauksaimniecībā izmantojamo zemju nomas līguma punkts 4.1.4. nosaka ka
nomnieks jābrīdina 6 mēnešus iepriekš. Vīdāles grants karjerā grants ieguve nenotiek jau
četrus gadus. Derīgais grants slānis atrodas zem gruntsūdens līmeņa un izskatās, ka tas ar
gadiem paaugstinās. Tāpat karjera izstrādātajai daļai nepieciešams veikt rekultivācijas darbus,
tas nozīmē, ka jāiegulda līdzekļi.
No īpašumu realizācijas iegūtos līdzekļus pašvaldības nekustamo īpašumu (pansija
Jaundundaga, Vīdales skola un citu) sakārtošanai, lai tur varētu izmitināt pašvaldības
iedzīvotājus, kuriem nepieciešama apdzīvojamā platība vai jāsniedz sociālā palīdzība.
Pašvaldības saimnieciskajam dienestam arī būtu nepieciešams pārvietojams pacēlājs NĪ
apsaimniekošanai, remontam, sniega tīrīšanai no jumtiem, koku apzāģēšanai un
apgaismojuma ierīču remontam.
Likums "Par pašvaldībām" 14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt
pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības.
Ja tiek lemts par zemes gabalu atsavināšanu, tad vispirms nepieciešams veikt zemes gabalu
novērtējumus, uz kuru balstoties varētu noteikt īpašuma sākotnējo cenu izsoles organizēšanai.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1) Sagatavot informāciju par mežu īpašumu faktisko stāvokli, tajos veicamajām
darbībām un priekšlikumus par apsaimniekošanu, iespējamo izmantošanu.
Atbildīgs – A.Kojro. Termiņš – Attīstības un plānošanas komitejas sēde aprīlī
2) Pārskatīt noslēgtos zemes nomas līgumus. Termiņš – oktobris.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.72.
27.03.2014.

14.§
Par Ētikas komisijas nolikumu un kodeksu
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts; 73.panta pirmās daļas 1. un
4.punkts
Mērķis
Noteikt augstus uzvedības standartus Dundagas novada pašvaldības amatpersonām un
darbiniekiem, lai vairotu sabiedrības uzticēšanos pašvaldībai
Izvērtējums
Dundagas novada dome 2014.gada 23.janvārī nolēma uzdot Dundagas novada
pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot grozījumus līdzšinējā Ētikas komisijas
nolikumā un Ētikas kodeksā.
Iepazīstoties ar esošo regulējumu, tika secināts, ka ērtāka esošā regulējuma maiņa un
ērtāka dokumenta izmantošana būtu, ja tiktu apstiprināts jauns ētikas kodekss un ētikas
komisijas nolikums.
Sagatavojot ētikas komisijas nolikuma projektu, tika secināts, ka domes vēlme, ka
komisijas sastāvā iekļauj no katras vēlētāju apvienības, kuras pārstāvis ievēlēts domē, virzītu
pretendentu, labāk aizstāt ar nosacījumu, ka komisijas loceklis ir ievēlēts, ja kandidāts
saņēmis visu domes deputātu balsis. Šādam regulējuma tika dota priekšroka, jo: 1) domes
deputātus ievēl ne tikai no vēlētāju apvienībām; 2) nosacījums, ka komisijā iekļauj katras
apvienības virzītu kandidātu, varētu prasīt nesamērīgu regulējumu situācijai, ja, piemēram,
komisijā ievēl dažus virzītos pretendentus, bet daži virzītie kandidāti netiek ievēlēti; 3) citi
argumenti.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Pieņemt iesniegto nolikuma “Ētikas komisijas nolikums” projektu (pievienots 1.
pielikumā).
2. Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Ētikas kodekss” projektu (pievienots 2. pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.73.
27.03.2014.

15.§
Par sadarbību ar Talsu Televīziju
Pamats
SIA Talsu Televīzija piedāvājums
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi piedāvājumu no SIA Talsu Televīzijas par
sadarbības iespējām 2014.gadā. Lai informētu sabiedrību par pašvaldības aktualitātēm un
veicinātu pašvaldības pozitīvā tēla veidošanu ir nepieciešams slēgt pakalpojuma līgumu.
Tēmas pārraidēm nosaka Dundagas novada pašvaldība.
Dundagas novada Dome nolemj:
1)
Slēgt sadarbības līgumu ar SIA Talsu Televīzija. Pakalpojumu summa 2014.gadā ir
līdz EUR 1500.
2) Sižetu pasūtījumu veikt par šādām tēmām:
* Uzņēmējdarbības atspoguļošana;
* Kultūras notikumu apskats
* Pozitīvo novitāšu ieviešanas atspoguļošana
Lēmums nododams izpildei: izpilddirektore I.Ralle

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.74.
27.03.2014.

16.§
Par Sociālā dienesta lēmumu
Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 4.martā saņemts M.U. (turpmāk arī – Iesniedzēja)
iesniegums, kas pašvaldībā reģistrēts ar Nr. DD-3-26.2/14 (turpmāk arī – Apstrīdēšanas
iesniegums).
Izskatot Apstrīdēšanas iesniegumu tika konstatēts:
2014.gada 11.februārī Dundagas novada pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk arī –
Sociālais dienests) saņemts Iesniedzējas iesniegums (turpmāk arī - Iesniegums), kas Sociālajā
dienestā reģistrēts ar Nr. 1-9/29.
2014.gada 20.februārī Sociālais dienests sastādīja aktu par personas apsekošanu dzīvesvietā
un sarunas aprakstu.
2014.gada 21.februārī Sociālais dienests pieņēma lēmumu Nr.2-8/130 “Par pakalpojumu
pansijā “Jaundundaga”” (turpmāk arī – Apstrīdētais lēmums). Izskatot Iesniegumu un
izvērtējot dzīvesvietas apsekošanā saņemto informāciju Sociālais dienests secināja, ka
dzīvesvietā nepieciešamais remonts nevar būt par iemeslu personas ievietošanai pansijā,
persona kā dzīvokļa īpašniece pati ir atbildīga par dzīvesvietas uzturēšanu, dzīvesvietā ir
iespējams dzīvot. Konfliktsituācija ar kaimiņu nevar būt par iemeslu ievietošanai pansijā,
konfliktsituācijas ir jārisina tiesiskā ceļā. Persona pati var sevi aprūpēt, būtu nepieciešams ar
palīdzību malkas ienešanā, tika piedāvāta aprūpe mājās, persona atsakās. Personai ir likumīga
apgādniece meita.
2014.gada 4.martā Dundagas novada pašvaldībā tika saņemts Apstrīdēšanas iesniegums, kurā
norādīti tie paši argumenti, kuri minēti Iesniegumā. No Apstrīdēšanas iesnieguma satura
konstatējams, ka Iesniedzēja apstrīd lēmumu pilnībā.
Izskatot Apstrīdēšanas iesniegumu tika secināts:
Pansija “Jaundundaga” ir Sociālā dienesta struktūrvienība, kas saskaņā ar pansijas
“Jaundundaga” (turpmāk arī – struktūrvienība) reglamenta (2011.gada 22.decembrī
apstiprinājis Sociālā dienesta vadītājs) 2. un 15.punktu sniedz sociālās aprūpes pakalpojumu
1905.gada ielā 4, Jaundundagā, Dundagas pagastā Dundagas novadā.
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Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 20.pants nosaka, ka tiesības uz savām
vajadzībām atbilstošu sociālo aprūpi ir visām šā likuma 3.pantā minētajām personām, kurām
vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūti sevi aprūpēt, kā arī bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta 2.punktu sociālo
pakalpojumu sniegšana ir Sociālā dienesta uzdevums. Tādējādi secināms, ka Iesnieguma
izskatīšana ietilpa Sociālā dienesta kompetencē.
Administratīvā procesa likuma 67.panta otrā daļa nosaka rakstveidā izdota administratīvā akta
sastāvdaļas. Apstrīdētajā lēmumā nav konstatējamas visas ietveramās sastāvdaļas, piemēram,
nav norādīts atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījums (Administratīvā procesa likuma
67.panta otrās daļas 7.punkts).
Cita starpā minams, ka ēka 1905.gada ielā 4, Jaundundagā, Dundagas pagastā Dundagas
novadā līdz šim tikusi izmantota ne tikai sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanai, bet arī citu
pašvaldības pakalpojumu sniegšanai, piemēram, dzīvojamo telpu izīrēšanai. Ņemot vērā
Iesniedzējas norādi, ka viena no būtiskākajām vēlmēm ir gūt iespēju dzīvot citā dzīvojamā
telpā, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu Iesniedzēju jāinformē
par iespēju tās iesniegumā ietvertā lūguma izskatīšanu nodot arī Dundagas novada
pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu
ieviešanas nodaļai, kas saskaņā ar tās reglamentu (2011.gada 27.aprīlī apstiprinājis Centrālās
administrācijas vadītājs) 5.1.2.punktu organizē pašvaldības nekustamā īpašuma objektu (tajā
skaitā, dzīvojamo telpu) izīrēšanas procesu.
Administratīvā procesa likuma 84.pants nosaka, ka administratīvais akts ir tiesisks, ja tas
atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. Ņemot vērā iepriekš
minēto (it īpaši 3.2.punktā minēto), Apstrīdētais lēmums ir pieņemts neievērojot tiesību
normas, tāpēc tas ir uzskatāms par prettiesisku. Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties
uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.1 panta otro daļu, Dundagas novada
pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības
nolikums” 112.punktu, Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un otrās daļas
2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta ceturto daļu, Dundagas novada dome
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atcelt Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta 2014.gada 21.februāra
lēmumu Nr.2-8/139 “Par pakalpojumu pansijā “Jaundundaga””.
2. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Sociālajam dienestam izskatīt M. U.
iesniegumu no jauna.
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).

Domes priekšsēdētājs
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17.§
Par atļauju savienot amatus
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9. un 24.punkts; likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa, 7.panta piektās daļas
4.punkts, 8.1 panta 4.1 daļa, piektā daļa
Mērķis
Izvērtēt iespēju savienot amatus un atbrīvot no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas
Izvērtējums
1. Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 19.martā saņemts Dundagas novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas Sandras Kokorevičas (turpmāk
arī – Iesniedzēja) iesniegums, kurā lūgts atļaut savienot Dundagas novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas (turpmāk arī – Dzimtsarakstu nodaļa) vadītāja pienākumu
izpildītāja amatu ar Dundagas novada pašvaldības kancelejas vadītājas un Dundagas
novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas (turpmāk arī – Vēlēšanu komisija) priekšsēdētāja
amatu. Iesniedzēja lūdz arī viņu atbrīvot no Dundagas novada pašvaldības Sporta
komisijas (turpmāk arī – Sporta komisija) locekļa amata pienākumu pildīšanas.
2. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 4.1 daļa
nosaka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts
amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas
noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem,
pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus
izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav
nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Šā panta piektajā
daļā minētos jautājumus izvērtē un atspoguļo lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai
apstiprināšanu amatā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu iestādes vadītāju
(tajā skaitā, pienākumu izpildītāju, ja normatīvā aktā nav noteikts citādāk) amatā ieceļ
dome. Tātad arī jautājumu par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja
amata savienošanu ar kancelejas vadītāja un Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu
izlemj dome.
3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās
daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldību iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana
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nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piektā daļa
nosaka:
“Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta
pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot
ar citu amatu, ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai;
11) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to
uzdevumā;
2) mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.”
Dome secina, ka Iesniedzējas gadījumā amatu savienošana neradīs interešu konfliktu,
nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4. Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā
daļa nosaka:
„Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā
likuma 7.pantaotrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un
trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi
atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās, kurās
valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus,
vai kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldība vai valsts vai pašvaldības
kapitālsabiedrība ir dalībnieks. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms
pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā
amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.”
Ņemot vērā, ka Iesniedzēja lūdz viņu atbrīvot no Sporta komisijas locekļa amata
pienākumu pildīšanas, Iesniedzēja neieņems vairāk kā divus citus algotus vai citādi
atlīdzināmus amatus.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atļaut Sandrai Kokorevičai savienot Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja pienākumu izpildītāja amatu ar Dundagas novada pašvaldības Centrālās
administrācijas kancelejas vadītāja amatu un Dundagas novada pašvaldības Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja amatu.
2. Atbrīvot Sandru Kokoreviču no Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas locekļa
amata.
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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18.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Brūklenāji”
Pamats
1) SIA „Ventspils mērnieks” mērnieka Edgara Ūdra 25.03.2014. iesniegums (reģistrēts
Dundagas novada pašvaldībā 25.03.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/132-V).
2) Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
3) 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 1. daļa, 4. daļa un 15. panta
1. daļa.
5) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
6) Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
7) Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem.
8) Dundagas novada domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmums Nr.290 (protokols
Nr.23, 23.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Brūklenāji”.
Mērķis
Sadalīt īpašuma „Brūklenāji” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0021 divās
zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas
izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmumu Nr.290 (protokols Nr.23,
23.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Brūklenāji” tika atļauts
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Brūklenāji” (kadastra Nr.
8862 005 0021) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0021, sadalot to divās
daļās.
Nekustamā īpašuma „Brūklenāji” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0021
ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu,
situācijas un apgrūtinājuma plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuve
projektētajām zemes vienībām iespējama no plānota servitūta ceļa.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
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Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus
ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas
un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
Saskaņā ar likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 4. daļu
apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām, kā arī ielām,
laukumiem vienā republikas pilsētā vai novada teritoriālajā iedalījumā - novada pilsētā vai
novada pagastā - nedrīkst atkārtoties.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15. panta 1. daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām,
laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai
apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un
lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu lietošanas
mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Brūklenāji” ar kad. Nr.
8862 005 0021 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0021 sadalīšanai divās
zemes vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. apbūvētai 0,95 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu „Brūklenāji”
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM – 0601) 0,5 ha platībā un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101) 0,45 ha platībā.
2.2. neapbūvētai 2,85 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu
„Klainelīši” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA „Ventspils mērnieks” – Vasarnīcu iela 9, Ventspils, LV-3601.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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19.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 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
14.03.2014. vēstule Nr. 3950 (saņemta Dundagas novada Domē 21.03.2014., iereģistrēta ar
Nr. DD-3-31.2/14/298).
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 Raivo Ratnieks 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 16.04.2014. minētajai personai būs nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Bērzlīdumi” € 91,07, tajā skaitā nokavējuma nauda €
28,10.
Dundagas novada pašvaldība 21.03.2014. ir saņēmusi zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses
Biķes vēstuli (iereģistrēta ar Nr. DD-3-31.2/14/298), kurā lūdz paziņot par nodokļa parāda
esamību nekustamam īpašumam „Bērzlīdumi” uz izsoles dienu – 2014.gada 16.aprīli, jo uz
minēto R.R. īpašumu tiek vērsta piedziņa. Vēstulē arī norādīts uz Dundagas novada
pašvaldības tiesībām iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu.
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Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1. un 7. daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piedzīt no R.R., personas kods xxxxxxx, par īpašumu „Bērzlīdumi” nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparādu € 43,42 (četrdesmit trīs euro un un 42 centi) un nokavējuma naudu €
12,35 (divpadsmit euro un 35 centi), kopā € 55,77 (piecdesmit pieci euro un 77centi) bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu. Piedzenamā summa – parāda summa, kas nav vecāka par 3 (trīs) gadiem.
Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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20.§
Par skolotājā palīga amata izveidi internātā „Rūķu nams”
Pamatojums:
04.04.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.135 „Noteikumi par kvalificētā personāla
skaitu un nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs”
Mērķis
Nodrošināt internāta „Rūķu nams” darbību.
Izvērtējums:
Kolkas pamatskolas struktūrvienībā „Rūķu nams” no 24.03.2014. mīt 8 pirmsskolas
bērni un 12 skolas bērni. Internāts „Rūķu nams” ir nodrošināts ar šādu personālu – audzinātājs
0,75 amata vienības, nakts aukle 1 amata vienība. Tā kā Latvijas likumdošanā nav normatīvo
aktu, kas nosaka amata vienību skaitu skolās ar internātu, patreizējai situācijai piemērojami
Ministru kabineta noteikumi Nr.135 „Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un
nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs”. Minētie MK
noteikumi, ja internātskolā bērnu skaits ir mazāks par 100, paredz amata vienību – aukle
audzinātāja palīgs.
Pamatojoties uz 04.04.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.135 „Noteikumi par
kvalificētā personāla skaitu un nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādēs” un drošības apsvērumu dēļ līdz 31.05.2014. nepieciešams vēl viens
darbinieks – aukle audzinātāja palīgs (profesiju kods 513105, 39.saime, sociālais darbs, I
līmenis, 3.mēnešalgu grupa) no pirmdienas līdz ceturtdienai laikā no 17:00 - 21:00.
Amatam nepieciešamais finansējums:
Likmes par
Darba devēja
Mēnešu
Amatu
Algas
Kopā
soc. nodoklis
amata vienību €
skaits
vienības
€
€
23,59 % €
1 mēn.
0,4
383
153,20
36,14
189,34
2 mēn.
306,40
72,28
378,68
Finansējumu minētajam amatam paredzēt no Kolkas pamatskolas 2014.gadam
piešķirtā budžeta ietaupījumiem.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Izveidot aukles audzinātāja palīga amata vietu internātā „Rūķu nams” uz laiku līdz
31.05.2014. Radušos izdevumus ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
2) darbiniekam – aukle audzinātāja palīgs noteikt: 1) profesiju kods 513105, 39.saime,
sociālais darbs, I līmenis, 3.mēnešalgu grupa) 2) darba laiks - no pirmdienas līdz
ceturtdienai 16 stundas nedēļā.
1)

Lēmums nododams izpildei: A.Laukšteinei.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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