LATVIJAS REPUBLIKA

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

(ĀRKĀRTAS) S Ē D E S P R O T O K O L S
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.11.
2015.gada 6. oktobrī
Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēde atklāta: plkst. 15.00
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Linda Pavlovska, Gunta
Abaja, Aldons Zumbergs, Una Sila, Andra Grīvāne, Ansis Roderts
Nepiedalās: Guntis Pirvits- atrodas ārpus Latvijas
Administrācijas darbinieki: Visvaldis Radelis, Baiba Dūda, Aldis Pinkens, Ruta
Emerberga
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: sekretāre-lietvede Dace Kurpniece
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Izsludinātajā darba kārtībā mainīt izskatāmo jautājumu secību, nosakot to šādu
Darba kārtībā:

1. Par vienošanos un izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu
2. Par brīvo līdzekļu realizēšanas pasākumiem 2015.gadā
3. Par nekustamā īpašuma „Jaunmeļķi” sadalīšanu

1.§
Par vienošanos un izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts, Darba likuma
114.pants; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
14.panta pirmā daļa, 17.panta četrpadsmitā daļa; Valsts pārvaldes iekārtas likuma
33.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta pirmā daļa, 4.1 daļa, piektā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:

Pieņemt lēmumu Nr. 180. „Par vienošanos un izpilddirektora pienākumu izpildītāja
iecelšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēdē pievienojas deputāts Ansis Roderts.

2.§
Par brīvo līdzekļu realizēšanas pasākumiem 2015.gadā
G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Zumbergs, G.Abaja, S.Šnikvalde
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Ietaupīto un neizlietoto budžeta līdzekļu novirzīšana 2015. gadā papildus finansējamiem
pasākumiem.
Izvērtējums:
Ir sagatavots sekojošs apkopojums ietaupītiem budžeta līdzekļiem EUR 62 166,00
apjomā :
Ietaupītais
Budžeta
Iestāžu un struktūrvienību nosaukumi
kategoriju finansējums
kodi
EUR
007 Kolkas pagasta pārvalde administrācija
-200,00
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
2243
-100,00
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2350
-100,00
014 Kolkas saimniec.darbi
-4370,00
Malkas sagatavošanas izmaksas
Atvaļinājuma kompensācija kurinātājiem
Malku sastrādāja iepirkuma ietvaros
Izbeigts garāžas nomas līgums
017 Pašvaldības policija
Atlīdzība
074 Ielu apsaimniekošana
Piemaksa par papildu darbu
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav
iepriekš klasificētas
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā
neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas
Sniega šķūrēšanas izdevumi
110 Novada domes administrācija
Sabiedrisko attiecību speciālista atlīdzība
300 Dundagas pagasta biblioteka
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības,
kursu un semināru organizēšana
Informācijas sistēmas uzturēšana
302 Mazirbes biblioteka
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

1150
1221
2249
2261

-800,00

1147

-970,00
-2000,00
-600,00
-3337,00
-3337,00
-18526,00
-3823,00

1149

-426,00

1228
2279

-214,00
-9600,00
-5900,00
-5900,00
-162,00

1000

1000

2231
2251
2112

-72,00
-90,00
-50,00
-50,00

izdevumi
303 Kaļķu biblioteka
Pārējo darbinieku mēnešalga
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības,
kursu un semināru organizēšana
Ēku, būvju un telpu uzturēšana
Biroja preces
Iestāžu un struktūrvienību nosaukumi
330 Kubalu skola - muzejs
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
364 Kolka Kultūras pasākumi un sports
Ēku, būvju telpu remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana
Degviela
Ēdināšanas izdevumi
730 Attīstības un plānošanas nodaļa
Atlīdzība
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu
izdevumi
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības
izdevumi darba ņēmējiem
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
733 Pārējā vides aizsardzība, apzaļumošana
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav
iepriekš klasificētas
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
Tehnisko projektu sagatavošana
736 Nekustamā īpašuma nodaļa
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata

1119
1148
2231
2244
2311
Budžeta
kategoriju
kodi
1119
1210
2241

-1345,00
-680,00
-465,00
-80,00
-60,00
-60,00
Ietaupītais
finansējums
EUR
-7858,00
-6358,00
-1500,00
-2160,00
-400.00

2243
2322
2363

-500,00
-1200,00
-60.00
-13316,00
-13000,00

2112

-59,00

2234
2350

-107,00
-150,00
-2942,00

1149
2239
2279

-731,00
-711,00
-1500,00
-2000,00

1150

-2000,00

Priekšlikumi finansējuma EUR 73 641,21 apjomā novirzīšanai:
P
ri
o
ri
tā
te

Projekta
nosaukums

Apraksts

Finansējums
(€)

Iestāde, kurai
finansējums
novirzāms

Realizāci
jas gads
saskaņā
ar
Attīstība
s
program
mas
investīci
ju plānu

Rīcības
virziens
saskaņā ar
Attīstības
programm
u

VIDE (7933,54)
Dundagas pils un
Dundagas
novada
administratīvās
ēkas
izmantošanas
attīstības
koncepcija
Dundagas
vēsturiskā
centra
labiekārtojuma
izdalīšana kārtās
(būvprojekta
korekcijas)
Tehniskā
projekta izstrāde
automašīnu
stāvvietām
Dundagā, Pils
ielā 5

Labiekārtojuma
skices izstrāde
Dundagā,
“Stacijas
dārzam”

Labiekārtojuma
projekta izstrāde
laukumam pie
Dundagas
luterāņu
baznīcas

1854,50

Dundagas
kultūras pils

2015.2020.

2068,62

Dundagas
kultūras pils

2015.2020.

3060,42
Jau tagad rodas
problēmas ar
autotransporta
novietošanu pie
administratīvās
ēkas.
Darbiniekiem
automašīnu
stāvvietas (līdz 7
vienībām)
izveidošana,
daļēji risinātu šo
problēmu. Rīcība
paredzēta
Dundagas
vēsturiskā
centra
labiekārtošanas
metu projektā.
Lai uzsāktu
350,00
teritorijas
labiekārtošanu,
nepieciešams
izstrādāt
labiekārtojuma
projektu.
Iedzīvotāju
iniciatīvas
atbalstīšana.
Lai uzsāktu
600,00
teritorijas
labiekārtošanu,
nepieciešams
izstrādāt
labiekārtojuma

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

2015.2020.

Rožu dārzs pie
pils verandas.

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

2015.2020.

RV-V-8
Labiekārto
šanas
projektu
īstenošana

projektu.
Dundagas
luterāņu baznīca
pašlaik izstrādā
labiekārtojuma
projektu savai
teritorijai un
laukums ir ar to
saistīts. 2016.
gadā Dundagas
luterāņu
baznīcai 250
gadi.
KULTŪRA (11336,09)
Dundagas pils
No VKKF 2015.
fasādes
gadā piešķirti
atjaunošana virs 3000 €, kas
galvenajām
izlietoti pilnīgai
ieejas durvīm
stēlu un fasādes
daļas līdz
jumtam
atjaunošanai.
Tehniskais
projekts
izstrādāts
fasādes
atjaunošanai līdz
3. stāva
balkonam virs
galvenajām
ieejas durvīm.
Kopējā fasādes
atjaunošanas
darbu tāme ir
4748,41 €, VKKF
sedza 937,51 €.
Skatuves gaismu
pamatkomplekta
iegāde Dundagas
kultūras pilij
Restaurācijas
būvprojekta
(minimālā
sastāvā) izstrāde
Kubalu skolaimuzejam

Pirms uzsākt
restaurāciju un
saprastu
summas šādai
aktivitātei,
nepieciešams
izstrādāt
restaurācijas
būvprojektu

3810,09

Dundagas
kultūras pils

2015.2020.

RV-V-8
Labiekārto
šanas
projektu
īstenošana

1400,00

Dundagas
kultūras pils

2017.

4543,00

Kubalu skolamuzejs

RV-K-3
Kultūras
un iestāžu
aprīkojuma
nodrošināj
ums
RV-K-2
Kultūras
nozīmes
objektu
atjaunošan
a un
radīšana

3 stacionārie
datori
lietotājiem bez
ekrāna un
programmatūras

Bibliotēkas
aprīkojuma
pilnveidošana –
funkcionāla
galdu grupa
pirmsskolas
vecuma un
jaunākā skolas
vecuma
lasītājiem

(minimālā
sastāvā)
(3975,00 €) un
topogrāfisko
plānu (568,00
€).
2005. gadā
bibliotēkās
VVBIS projektā
saņemtajiem
datoriem ir
novecojušas
programmatūras
, kurām nav
pieejami vairs
atjauninājumi,
kā arī datora
atmiņas
palielināšana
šiem modeļiem
nav iespējama.
Bibliotēkas ir
saņēmušas no
Bila un Melindas
Geitsu fonda
jaunākās
programmatūras
dāvinājumu, taču
to nevar
izmantot uz šiem
vecajiem
datoriem.
No 2005. gadā
nenomainīts ir 1
dators DNCB un
2 datori Kolkas
bibliotēkā.
Bibliotēkas
bērnu nodaļā
nav atbilstoša
izmēra galdi un
krēsli pašiem
mazākajiem
apmeklētājiem.
SIA "Bolderāja
Serviss"
piedāvājumā:
4 galdu grupa –
246,00 €
Krēsli (2 izmēri)
3gab. – 30,00 €

1140,00
(380x3
datori)

DNCB

315,00

DNCB

RV-K-3
Kultūras
un iestāžu
aprīkojuma
nodrošināj
ums

un 3gab. = 39,00
€
Bibliotēkas
Bibliotēkas
128,00
aprīkojuma
bērnu nodaļā
grāmataspilnveidošana plaukts ar
rotaļlietas esam
kastēm
izkārtojušas
grāmatāmpapīra kastēs, jo
rotaļlietām
tās ir maza
izmēra un
standarta
grāmatu
plauktos nav
izvietojamas.
SIA "Bolderāja
Serviss"
piedāvājumā ir
plaukts ar
kastēm labākai
krājuma daļas
grāmaturotaļlietu
izvietošanai.
IZGLĪTĪBA (14004,58)
Tāmes izstrāde
Šobrīd skolēnu
80,00
rīcībā esošās
vidusskolas
skolēnu tualešu
tualetes ir
remontam II un
katastrofālā
III stāvā,
stāvoklī. III stāva
Dundagā, Talsu
grīdā
ielā 18
iebetonētās
kanalizācijas
caurules ir tik
stipri
sarūsējušas, ka
ūdens un citi
šķidrumi plūst
laukā, bojājot
grīdu un sienu III
stāva līmenī, kā
arī griestus un
sienu II stāvā.
Tāpat sēdpodi
un pisuāri savu
laiku ir
nokalpojuši un
sen jau neveic
paredzēto ūdens
dozēšanu, kā
rezultātā
veidojas lieli

DNCB

Dundagas
vidusskola

RV-IZ-1
Novada
skolu
ilgtspējas
nodrošināš
ana

Žalūziju
uzstādīšana
Dundagas
vidusskolā

Bērnu rotaļu
laukuma
labiekārtošana
pie PII
“Kurzemīte”
Dundagā, Talsu
ielā 7

ūdens zudumi.
2500,00
Lielās skolas
aktu zālē pilnībā
nolietojušies
aizkari (saplēsti,
izbalējuši).
Izstrādāta tāme
žalūziju
uzstādīšanai, tas
būtu viss
pieņemamākais
variants, viens
zāles logs
izmaksā 512,00
€ viena loga
izmaksas var
segt no
plānotajiem
budžeta
līdzekļiem.
Dundagas
4000,00
bērnudārzā
savulaik ir
iekārtots
vienkāršs rotaļu
laukums, taču
iekārtas savu
laiku ir
nokalpojušas,
nav vairs
labojamas un
kļuvušas
bīstamas bērnu
drošībai.
Dundagas
pagastā nav
ierīkots bērnu
rotaļu laukums
bērniem līdz 7
gadu vecumam,
kur pēc darba un
brīvdienās
vecākiem būtu
iespēja ar saviem
mazajiem
bērniem pavadīt
laiku.
Plānots izvietot
elementus, kas
būtu daļa no
kopējām

Dundagas
vidusskola

PII “Kurzemīte”

2015.2016.

RV-IZ-3
Pirmsskola
s izglītības
iespēju
dažādošan
a

Labiekārtojuma
skices izstrāde
bērnu rotaļu
laukumam
Dundagā, Talsu
ielā 7

plānotajām
vajadzībām.
Lai uzsāktu
teritorijas
labiekārtošanu,
nepieciešams
izstrādāt
labiekārtojuma
projektu. Iespēja
piesaistīt
uzņēmēju
finanšu
līdzekļus.

350,00

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

2015.2016.

RV-A-2
Aktīva
dzīvesveid
a
realizēšana
i
nepiecieša
mās
infrastrukt
ūras
attīstība
RV-IZ-1
Novada
skolu
ilgtspējas
nodrošināš
ana

Projektors
450,00
Kolkas
Kolkas
pamatskola
pamatskolas
sākumskolas
klasē
Garderobes
426,00
Kolkas
pamatskola
skapīši PII
“Rūķītis” 1-4
gadīgo bērnu
grupai Kolkā
Žalūzijas (6 gab.)
366,00
Kolkas
PII “Rūķītis”
pamatskola
istabām Kolkā
Žoga uzstādīšana
1882,58
Kolkas
PII “Rūķītis”
pamatskola
teritorijai Kolkā
Projektors
450,00
Kolkas
pamatskola
Kolkas
pamatskolas
latviešu valodas
kabinetā
Medicīnas
3500,00
Mazirbes
kabineta
internātpamats
remonts
kola
Mazirbes
internātpmatsko
lā
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA (12831,00)
Kāpņu telpas no
3030,00
Pansija
RV-SP-2
2. Līdz 3. stāvam
“Jaundundaga”
Pansijas
remonts pansijā
“Jaundunda
“Jaundundaga”
ga”
1905. gada ielā 4
darbības
efektivitāte
2. stāva istabas
2934,00
Pansija
s
Nr.77
“Jaundundaga”
uzlabošana
kosmētiskais
remonts pansijā
“Jaundundaga”

1905. gada ielā 4
2. stāva istabas
Nr.76
kosmētiskais
remonts pansijā
“Jaundundaga”
1905. gada ielā 4
Videonovērošan
as sistēmas
Dundagā Talsu
ielā 3A
ierīkošana
Triju
novērošanas
kameru un tām
nepieciešamo
tīkla pieslēgumu
ierīkošana
publiskajās
teritorijās

Sabiedriskās
kārtības un
drošības
uzlabošana
Kolkas ciemā,
preventīva
funkcija,
palīglīdzeklis
policijai.

SATIKSME (8536,00)
Gājēju celiņa
Dundagā no
veikala “Top”
līdz E.Dinsberga
ielai uzlabošana
Ārējo kāpņu
remonts Pils ielā
9

Kāpņu remonts
uz biedrības
“Dundangas
sendienas”
telpām.

INŽENIERAPGĀDE (2000)
Tehniskā
Būvniecības
projekta izstrāde sagatavošanas
ielu
etaps.
apgaismojuma
Ielu
rekonstrukcijai
apgaismojumu
Līči-Vagari Kolkā šai posmā
nepieciešams
rekonstruēt, lai
brīdī, kas
Sadales tīkli
rekonstruēs
savas gaisvadu
līnijas, nepaliktu
bez ielu
apgaismojuma.

3217,00

Pansija
“Jaundundaga”

650,00

Pašvaldības
policija

3000

Kolkas pagasta
pārvalde

8000,00

Saimnieciskais
dienests

536,00

Nekustamo
īpašumu un
projektu
ieviešanas
nodaļa

1000

Kolkas pagasta
pārvalde

RV-SP-12
Iedzīvotāju
drošības
uzlabošana
novadā

2015.,
2017.

RV-S-2
Gājēju
celiņu
uzlabošana
Dundagā
un Kolkā
RV-SP-11
Publisko
objektu
vides
pieejamība
s
uzlabošana

2015.2020.

RV-IN-6
Āra
apgaismoju
ma
ierīkošana

Tehniskā
projekta izstrāde
ielu
apgaismojuma
rekonstrukcijai
Sofijas- Tautas
nams Kolkā

Būvniecības
sagatavošanas
etaps.
Ielu
apgaismojumu
šai posmā
nepieciešams
rekonstruēt, jo
esošā instalācija
ir fiziski
novecojusi.

Apkures katla
iegāde Talsu ielā
18

1000

Kolkas pagasta
pārvalde

2015.2020.

17 000

Balsojums par priekšlikumiem finansējuma EUR 73 641,21 apjomā novirzīšanai:
P
ri
o
ri
tā
te

Projekta
nosaukums

Dundagas pils un
Dundagas
novada
administratīvās
ēkas
izmantošanas
attīstības
koncepcija
Dundagas
vēsturiskā
centra
labiekārtojuma
izdalīšana kārtās
(būvprojekta
korekcijas)
Tehniskā
projekta izstrāde
automašīnu
stāvvietām
Dundagā, Pils
ielā 5

Finansējums
(€)

Iestāde, kurai
finansējums
novirzāms

Balsojums

1854,50

Dundagas
kultūras pils

8 balsis par

Rožu dārzs pie
pils verandas.

2068,62

Dundagas
kultūras pils

8 balsis par

Jau tagad rodas
problēmas ar
autotransporta
novietošanu pie
administratīvās
ēkas.
Darbiniekiem
automašīnu
stāvvietas (līdz 7
vienībām)
izveidošana,
daļēji risinātu šo

3060,42

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

8 balsis par

Apraksts

problēmu. Rīcība
paredzēta
Dundagas
vēsturiskā
centra
labiekārtošanas
metu projektā.
Labiekārtojuma Lai uzsāktu
skices izstrāde
teritorijas
Dundagā,
labiekārtošanu,
“Stacijas
nepieciešams
dārzam”
izstrādāt
labiekārtojuma
projektu.
Iedzīvotāju
iniciatīvas
atbalstīšana.
Labiekārtojuma Lai uzsāktu
projekta izstrāde teritorijas
laukumam pie
labiekārtošanu,
Dundagas
nepieciešams
luterāņu
izstrādāt
baznīcas
labiekārtojuma
projektu.
Dundagas
luterāņu baznīca
pašlaik izstrādā
labiekārtojuma
projektu savai
teritorijai un
laukums ir ar to
saistīts. 2016.
gadā Dundagas
luterāņu
baznīcai 250
gadi.
Dundagas pils
No VKKF 2015.
fasādes
gadā piešķirti
atjaunošana virs 3000 €, kas
galvenajām
izlietoti pilnīgai
ieejas durvīm
stēlu un fasādes
daļas līdz
jumtam
atjaunošanai.
Tehniskais
projekts
izstrādāts
fasādes
atjaunošanai līdz
3. stāva
balkonam virs

350,00

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

600,00

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

3810,09

Dundagas
kultūras pils

Nebalso,
jautājums tiek
atlikts

8 balsis par

8 balsis par

galvenajām
ieejas durvīm.
Kopējā fasādes
atjaunošanas
darbu tāme ir
4748,41 €, VKKF
sedza 937,51 €.
Skatuves gaismu
pamatkomplekta
iegāde Dundagas
kultūras pilij
Restaurācijas
būvprojekta
(minimālā
sastāvā) izstrāde
Kubalu skolaimuzejam

3 stacionārie
datori
lietotājiem bez
ekrāna un
programmatūras

1400,00

Pirms uzsākt
restaurāciju un
saprastu
summas šādai
aktivitātei,
nepieciešams
izstrādāt
restaurācijas
būvprojektu
(minimālā
sastāvā)
(3975,00 €) un
topogrāfisko
plānu (568,00
€).
2005. gadā
bibliotēkās
VVBIS projektā
saņemtajiem
datoriem ir
novecojušas
programmatūras
, kurām nav
pieejami vairs
atjauninājumi,
kā arī datora
atmiņas
palielināšana
šiem modeļiem
nav iespējama.
Bibliotēkas ir
saņēmušas no
Bila un Melindas
Geitsu fonda
jaunākās
programmatūras
dāvinājumu, taču
to nevar
izmantot uz šiem
vecajiem

4543,00

1140,00
(380x3
datori)

Dundagas
kultūras pils

8 balsis par

Kubalu skolamuzejs

8 balsis par

DNCB
8 balsis par

Bibliotēkas
aprīkojuma
pilnveidošana –
funkcionāla
galdu grupa
pirmsskolas
vecuma un
jaunākā skolas
vecuma
lasītājiem

Bibliotēkas
aprīkojuma
pilnveidošana plaukts ar
kastēm
grāmatāmrotaļlietām

Tāmes izstrāde
vidusskolas
skolēnu tualešu
remontam II un
III stāvā,
Dundagā, Talsu
ielā 18

datoriem.
No 2005. gadā
nenomainīts ir 1
dators DNCB un
2 datori Kolkas
bibliotēkā.
Bibliotēkas
bērnu nodaļā
nav atbilstoša
izmēra galdi un
krēsli pašiem
mazākajiem
apmeklētājiem.
SIA "Bolderāja
Serviss"
piedāvājumā:
4 galdu grupa –
246,00 €
Krēsli (2 izmēri)
3gab. – 30,00 €
un 3gab. = 39,00
€
Bibliotēkas
bērnu nodaļā
grāmatasrotaļlietas esam
izkārtojušas
papīra kastēs, jo
tās ir maza
izmēra un
standarta
grāmatu
plauktos nav
izvietojamas.
SIA "Bolderāja
Serviss"
piedāvājumā ir
plaukts ar
kastēm labākai
krājuma daļas
grāmaturotaļlietu
izvietošanai.
Šobrīd skolēnu
rīcībā esošās
tualetes ir
katastrofālā
stāvoklī. III stāva
grīdā
iebetonētās
kanalizācijas

315,00

DNCB
8 balsis par

128,00

DNCB
8 balsis par

80,00

Dundagas
vidusskola

5 balsis par
(G.Laicāns,
U.Sila,
A.Grīvāne,
G.Abaja,
A.Roderts),
pret-nav,

Žalūziju
uzstādīšana
Dundagas
vidusskolā

Bērnu rotaļu
laukuma
labiekārtošana
pie PII
“Kurzemīte”
Dundagā, Talsu
ielā 7

caurules ir tik
stipri
sarūsējušas, ka
ūdens un citi
šķidrumi plūst
laukā, bojājot
grīdu un sienu III
stāva līmenī, kā
arī griestus un
sienu II stāvā.
Tāpat sēdpodi
un pisuāri savu
laiku ir
nokalpojuši un
sen jau neveic
paredzēto ūdens
dozēšanu, kā
rezultātā
veidojas lieli
ūdens zudumi.
2500,00
Lielās skolas
aktu zālē pilnībā
nolietojušies
aizkari (saplēsti,
izbalējuši).
Izstrādāta tāme
žalūziju
uzstādīšanai, tas
būtu viss
pieņemamākais
variants, viens
zāles logs
izmaksā 512,00
€ viena loga
izmaksas var
segt no
plānotajiem
budžeta
līdzekļiem.
4000,00
Dundagas
bērnudārzā
savulaik ir
iekārtots
vienkāršs rotaļu
laukums, taču
iekārtas savu
laiku ir
nokalpojušas,
nav vairs
labojamas un
kļuvušas

Atturas – 3
(S.Šnikvalde,
A.Zumbergs,
L.Pavlovska)

Dundagas
vidusskola

2 balsis par
(A.Grīvāne,
U.Sila), pretnav, atturas – 6
(S.Šnikvalde,
A.Zumbergs,
L.Pavlovska,
G.Abaja,
A.Roderts,
G.Laicāns)

PII “Kurzemīte”
8 balsis par

Labiekārtojuma
skices izstrāde
bērnu rotaļu
laukumam
Dundagā, Talsu
ielā 7

Projektors
Kolkas
pamatskolas
sākumskolas
klasē

Garderobes
skapīši PII
“Rūķītis” 1-4
gadīgo bērnu
grupai Kolkā
Žalūzijas (6 gab.)
PII “Rūķītis”

bīstamas bērnu
drošībai.
Dundagas
pagastā nav
ierīkots bērnu
rotaļu laukums
bērniem līdz 7
gadu vecumam,
kur pēc darba un
brīvdienās
vecākiem būtu
iespēja ar saviem
mazajiem
bērniem pavadīt
laiku.
Plānots izvietot
elementus, kas
būtu daļa no
kopējām
plānotajām
vajadzībām.
350,00
Lai uzsāktu
teritorijas
labiekārtošanu,
nepieciešams
izstrādāt
labiekārtojuma
projektu. Iespēja
piesaistīt
uzņēmēju
finanšu
līdzekļus.
450,00

426,00

366,00

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

Kolkas
pamatskola

Kolkas
pamatskola

Kolkas
pamatskola

Nebalso,
jautājuma
izskatīšana tiek
atlikta

2 balsis par
(S.Šnikvalde,
A.Roderts),
pret-nav,
atturas – 6
(A.Grīvāne,
U.Sila,
A.Zumbergs,
L.Pavlovska,
G.Abaja,
G.Laicāns)
5 balsis par,
pret-nav,
atturas – 3
1 balss par,

istabām Kolkā

pret-nav,
atturas – 7

Žoga uzstādīšana
PII “Rūķītis”
teritorijai Kolkā

1882,58

Projektors
Kolkas
pamatskolas
latviešu valodas
kabinetā

450,00

Medicīnas
kabineta
remonts
Mazirbes
internātpmatsko
lā
Kāpņu telpas no
2. Līdz 3. stāvam
remonts pansijā
“Jaundundaga”
1905. gada ielā 4
2. stāva istabas
Nr.77
kosmētiskais
remonts pansijā
“Jaundundaga”
1905. gada ielā 4
2. stāva istabas
Nr.76
kosmētiskais
remonts pansijā
“Jaundundaga”
1905. gada ielā 4
Videonovērošan
as sistēmas
Dundagā Talsu
ielā 3A
ierīkošana
Triju
novērošanas
kameru un tām
nepieciešamo

3500,00

Sabiedriskās
kārtības un
drošības
uzlabošana

Kolkas
pamatskola

Kolkas
pamatskola

Mazirbes
internātpamats
kola

3030,00

Pansija
“Jaundundaga”

2934,00

Pansija
“Jaundundaga”

7 balsis par,
pret-nav,
atturas – 1
(L.Pavlovska)
1 balss par
(A.Roderts),
pret-nav,
atturas – 7
A.Grīvāne,
U.Sila,
A.Zumbergs,
L.Pavlovska,
G.Abaja,
G.Laicāns,
S.Šnikvalde)
2 balsis par ,
pret-nav,
atturas – 6
Nebalso

6 balsis par ,
pret-nav,
atturas – 1;
A.Grīvāne
izgājusi
Nebalso

3217,00

Pansija
“Jaundundaga”

650,00

Pašvaldības
policija

8 balsis par

Kolkas pagasta
pārvalde

8 balsis par

3000

tīkla pieslēgumu
ierīkošana
publiskajās
teritorijās
Gājēju celiņa
Dundagā no
veikala “Top”
līdz E.Dinsberga
ielai uzlabošana
Ārējo kāpņu
remonts Pils ielā
9

Kolkas ciemā,
preventīva
funkcija,
palīglīdzeklis
policijai.

Kāpņu remonts
uz biedrības
“Dundangas
sendienas”
telpām.
Tehniskā
Būvniecības
projekta izstrāde sagatavošanas
ielu
etaps.
apgaismojuma
Ielu
rekonstrukcijai
apgaismojumu
Līči-Vagari Kolkā šai posmā
nepieciešams
rekonstruēt, lai
brīdī, kas
Sadales tīkli
rekonstruēs
savas gaisvadu
līnijas, nepaliktu
bez ielu
apgaismojuma.
Tehniskā
Būvniecības
projekta izstrāde sagatavošanas
ielu
etaps.
apgaismojuma
Ielu
rekonstrukcijai
apgaismojumu
Sofijas- Tautas
šai posmā
nams Kolkā
nepieciešams
rekonstruēt, jo
esošā instalācija
ir fiziski
novecojusi.
Apkures katla
iegāde Talsu ielā
18

8000,00

536,00

1000

1000

Saimnieciskais
dienests

Nekustamo
īpašumu un
projektu
ieviešanas
nodaļa
Kolkas pagasta
pārvalde

Kolkas pagasta
pārvalde

8 balsis par

7 balsis par;
A.Zumbergs
balsošanā
nepiedalās
8 balsis par

8 balsis par

17 000
8 balsis par

Iepriekš atspoguļotā balsojumu rezultātā
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 181. „Par brīvo līdzekļu realizēšanas pasākumiem 2015.gadā”.
Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par nekustamā īpašuma „Jaunmeļķi” sadalīšanu
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Roluks” 28.09.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
28.09.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/432-&).
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.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska,
S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 182. „Par nekustamā īpašuma „Jaunmeļķi” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst. 16.55.
Protokols parakstīts 09.10.2015.
Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

D.Kurpniece

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.180.
06.10.2015.

1.§
Par vienošanos un izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts, Darba likuma
114.pants; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
14.panta pirmā daļa, 17.panta četrpadsmitā daļa; Valsts pārvaldes iekārtas likuma
33.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punkts, 8.1 panta pirmā daļa, 4.1 daļa, piektā daļa
Mērķis
Vienoties par darba tiesisko attiecību izbeigšanu un izpilddirektora pienākumu
izpildītāja iecelšanu
Izvērtējums
1.
Pašvaldībā saņemts Visvalža Radeļa iesniegums, kurā pašvaldībai tiek piedāvāts
vienoties par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
Darba devējs un darbinieks atzīst, ka par lietderīgāko darba tiesisko attiecību
izbeigšanas formu esošajā gadījumā atzīstama vienošanās noslēgšana – šādos apstākļos
līdzēji novērš tiesisku strīdu rašanos, līdzēji ir apmierināti ar noteikto darba attiecību
izbeigšanas laiku un kārtību.
2.
Izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar izpilddirektoru, nepieciešams iecelt
pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju. Pildīt šos pienākumus tika aicināta
Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāja Baiba Dūda, kas minētos
pienākumus piekritusi pildīt.
Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosaka,
ka šādā gadījumā domei jālemj par minēto amatu savienošanas atļaušanu. Izlemjot
jautājumu par amatu savienošanu, domei ir pienākums: izvērtēt, vai amatu savienošana
neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas
normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; izvērtēt, vai
amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde paredzēta
ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju
amatu savienošanai.
Dome secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai, jo amatu savienošanas laikā pakļautību pār Kultūras pili īstenos

dome ar domes priekšsēdētāja starpniecību, nav konstatējama ētikas normu
pārkāpšana, nav konstatējams, ka amatu savienošana kaitēs amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Vienoties ar Visvaldi Radeli (personas kods: xxxxxxxx) par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu saskaņā ar vienošanās projektu (pievienots pielikumā).
2.
Par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju no
2015.gada 8.oktobra līdz 2016.gada 8.janvārim iecelt Dundagas novada pašvaldības
Kultūras pils vadītāju Baibu Dūdu, nosakot piemaksu 30 procentu apmērā no Dundagas
novada pašvaldības Kultūras pils vadītāja mēnešalgas.
3. Pakļautību pār Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāju no 2015.gada
8.oktobra līdz 2016.gada 8.janvārim īsteno Dundagas novada dome ar domes
priekšsēdētāja starpniecību.
4.
Atļaut Baibai Dūdai (personas kods: xxxxxxxx) no 2015.gada 8.oktobra līdz
2016.gada 8.janvārim savienot Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāja
amatu ar Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatu.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Visvaldim Radelim, Baibai Dūdai
Lēmums nododams izpildei: Domes priekšsēdētājam

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.181.
06.10.2015.

2.§
Par brīvo līdzekļu realizēšanas pasākumiem 2015.gadā
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Ietaupīto un neizlietoto budžeta līdzekļu novirzīšana 2015. gadā papildus finansējamiem
pasākumiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu EUR 59 429,00 apmērā sekojošiem pasākumiem:
P Projekta
Apraksts
Finansējums Iestāde, kurai
Realizāci
ri nosaukums
(€)
finansējums
jas gads
novirzāms
saskaņā
o
ri
ar
Attīstība
tā
te
s
program
mas
investīci
ju plānu
VIDE (7584,00)
Dundagas pils un
1854,50
Dundagas
2015.Dundagas
kultūras pils
2020.
novada
administratīvās
ēkas
izmantošanas
attīstības
koncepcija
Rožu dārzs pie
2068,62
Dundagas
2015.Dundagas
vēsturiskā
pils verandas.
kultūras pils
2020.
centra
labiekārtojuma
izdalīšana kārtās
(būvprojekta

Rīcības
virziens
saskaņā ar
Attīstības
programm
u

RV-V-8
Labiekārto
šanas
projektu
īstenošana

korekcijas)
Tehniskā
projekta izstrāde
automašīnu
stāvvietām
Dundagā, Pils
ielā 5

Labiekārtojuma
projekta izstrāde
laukumam pie
Dundagas
luterāņu
baznīcas

3060,42
Jau tagad rodas
problēmas ar
autotransporta
novietošanu pie
administratīvās
ēkas.
Darbiniekiem
automašīnu
stāvvietas (līdz 7
vienībām)
izveidošana,
daļēji risinātu šo
problēmu. Rīcība
paredzēta
Dundagas
vēsturiskā
centra
labiekārtošanas
metu projektā.
600,00
Lai uzsāktu
teritorijas
labiekārtošanu,
nepieciešams
izstrādāt
labiekārtojuma
projektu.
Dundagas
luterāņu baznīca
pašlaik izstrādā
labiekārtojuma
projektu savai
teritorijai un
laukums ir ar to
saistīts. 2016.
gadā Dundagas
luterāņu
baznīcai 250
gadi.

KULTŪRA (11336,00)
Dundagas pils
No VKKF 2015.
fasādes
gadā piešķirti
atjaunošana virs 3000 €, kas
galvenajām
izlietoti pilnīgai
ieejas durvīm
stēlu un fasādes
daļas līdz
jumtam
atjaunošanai.
Tehniskais
projekts
izstrādāts

3810,09

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

2015.2020.

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

2015.2020.

Dundagas
kultūras pils

2015.2020.

RV-V-8
Labiekārto
šanas
projektu
īstenošana

fasādes
atjaunošanai līdz
3. stāva
balkonam virs
galvenajām
ieejas durvīm.
Kopējā fasādes
atjaunošanas
darbu tāme ir
4748,41 €, VKKF
sedza 937,51 €.
Skatuves gaismu
pamatkomplekta
iegāde Dundagas
kultūras pilij
Restaurācijas
būvprojekta
(minimālā
sastāvā) izstrāde
Kubalu skolaimuzejam

3 stacionārie
datori
lietotājiem bez
ekrāna un
programmatūras

Pirms uzsākt
restaurāciju un
saprastu
summas šādai
aktivitātei,
nepieciešams
izstrādāt
restaurācijas
būvprojektu
(minimālā
sastāvā)
(3975,00 €) un
topogrāfisko
plānu (568,00
€).
2005. gadā
bibliotēkās
VVBIS projektā
saņemtajiem
datoriem ir
novecojušas
programmatūras
, kurām nav
pieejami vairs
atjauninājumi,
kā arī datora
atmiņas
palielināšana
šiem modeļiem
nav iespējama.
Bibliotēkas ir
saņēmušas no
Bila un Melindas
Geitsu fonda

1400,00

Dundagas
kultūras pils

4543,00

Kubalu skolamuzejs

1140,00
(380x3
datori)

DNCB

2017.

RV-K-3
Kultūras
un iestāžu
aprīkojuma
nodrošināj
ums
RV-K-2
Kultūras
nozīmes
objektu
atjaunošan
a un
radīšana

RV-K-3
Kultūras
un iestāžu
aprīkojuma
nodrošināj
ums

Bibliotēkas
aprīkojuma
pilnveidošana –
funkcionāla
galdu grupa
pirmsskolas
vecuma un
jaunākā skolas
vecuma
lasītājiem

Bibliotēkas
aprīkojuma
pilnveidošana plaukts ar
kastēm
grāmatāmrotaļlietām

jaunākās
programmatūras
dāvinājumu, taču
to nevar
izmantot uz šiem
vecajiem
datoriem.
No 2005. gadā
nenomainīts ir 1
dators DNCB un
2 datori Kolkas
bibliotēkā.
315,00
Bibliotēkas
bērnu nodaļā
nav atbilstoša
izmēra galdi un
krēsli pašiem
mazākajiem
apmeklētājiem.
SIA "Bolderāja
Serviss"
piedāvājumā:
4 galdu grupa –
246,00 €
Krēsli (2 izmēri)
3gab. – 30,00 €
un 3gab. = 39,00
€
128,00
Bibliotēkas
bērnu nodaļā
grāmatasrotaļlietas esam
izkārtojušas
papīra kastēs, jo
tās ir maza
izmēra un
standarta
grāmatu
plauktos nav
izvietojamas.
SIA "Bolderāja
Serviss"
piedāvājumā ir
plaukts ar
kastēm labākai
krājuma daļas
grāmaturotaļlietu
izvietošanai.

IZGLĪTĪBA (6389,00)
Tāmes izstrāde
Šobrīd skolēnu

80,00

DNCB

DNCB

Dundagas

RV-IZ-1

vidusskolas
skolēnu tualešu
remontam II un
III stāvā,
Dundagā, Talsu
ielā 18

Bērnu rotaļu
laukuma
labiekārtošana
pie PII
“Kurzemīte”
Dundagā, Talsu
ielā 7

rīcībā esošās
tualetes ir
katastrofālā
stāvoklī. III stāva
grīdā
iebetonētās
kanalizācijas
caurules ir tik
stipri
sarūsējušas, ka
ūdens un citi
šķidrumi plūst
laukā, bojājot
grīdu un sienu III
stāva līmenī, kā
arī griestus un
sienu II stāvā.
Tāpat sēdpodi
un pisuāri savu
laiku ir
nokalpojuši un
sen jau neveic
paredzēto ūdens
dozēšanu, kā
rezultātā
veidojas lieli
ūdens zudumi.
4000,00
Dundagas
bērnudārzā
savulaik ir
iekārtots
vienkāršs rotaļu
laukums, taču
iekārtas savu
laiku ir
nokalpojušas,
nav vairs
labojamas un
kļuvušas
bīstamas bērnu
drošībai.
Dundagas
pagastā nav
ierīkots bērnu
rotaļu laukums
bērniem līdz 7
gadu vecumam,
kur pēc darba un
brīvdienās
vecākiem būtu
iespēja ar saviem

vidusskola

PII “Kurzemīte”

Novada
skolu
ilgtspējas
nodrošināš
ana

2015.2016.

RV-IZ-3
Pirmsskola
s izglītības
iespēju
dažādošan
a

mazajiem
bērniem pavadīt
laiku.
Plānots izvietot
elementus, kas
būtu daļa no
kopējām
plānotajām
vajadzībām.
Garderobes
426,00
Kolkas
skapīši PII
pamatskola
“Rūķītis” 1-4
gadīgo bērnu
grupai Kolkā
Žoga uzstādīšana
1882,58
Kolkas
PII “Rūķītis”
pamatskola
teritorijai Kolkā
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA (6584,00)
2. stāva istabas
2934,00
Pansija
Nr.77
“Jaundundaga”
kosmētiskais
remonts pansijā
“Jaundundaga”
1905. gada ielā 4
Videonovērošan
650,00
Pašvaldības
RV-SP-12
policija
Iedzīvotāju
as sistēmas
Dundagā Talsu
drošības
ielā 3A
uzlabošana
ierīkošana
novadā
3000
Kolkas pagasta
Triju
Sabiedriskās
pārvalde
kārtības un
novērošanas
kameru un tām
drošības
uzlabošana
nepieciešamo
tīkla pieslēgumu Kolkas ciemā,
preventīva
ierīkošana
publiskajās
funkcija,
teritorijās
palīglīdzeklis
policijai.
SATIKSME (8 536,00)
Gājēju celiņa
8000,00
Saimnieciskais 2015.,
RV-S-2
Dundagā no
dienests
2017.
Gājēju
veikala “Top”
celiņu
līdz E.Dinsberga
uzlabošana
ielai uzlabošana
Dundagā
un Kolkā
Ārējo kāpņu
Kāpņu remonts
536,00
Nekustamo
RV-SP-11
remonts Pils ielā uz biedrības
īpašumu un
Publisko
9
“Dundangas
projektu
objektu
sendienas”
ieviešanas
vides
telpām.
nodaļa
pieejamība
s

uzlabošana
INŽENIERAPGĀDE (19 000,00)
Tehniskā
Būvniecības
projekta izstrāde sagatavošanas
ielu
etaps.
apgaismojuma
Ielu
rekonstrukcijai
apgaismojumu
Līči-Vagari Kolkā šai posmā
nepieciešams
rekonstruēt, lai
brīdī, kas
Sadales tīkli
rekonstruēs
savas gaisvadu
līnijas, nepaliktu
bez ielu
apgaismojuma.
Tehniskā
Būvniecības
projekta izstrāde sagatavošanas
ielu
etaps.
apgaismojuma
Ielu
rekonstrukcijai
apgaismojumu
Sofijas- Tautas
šai posmā
nepieciešams
nams Kolkā
rekonstruēt, jo
esošā instalācija
ir fiziski
novecojusi.
Apkures katla
iegāde Talsu ielā
18

1000

Kolkas pagasta
pārvalde

2015.2020.

1000

Kolkas pagasta
pārvalde

2015.2020.

RV-IN-6
Āra
apgaismoju
ma
ierīkošana

17 000

2. Veikt budžeta grozījumus, ņemot vērā ietaupītos budžeta līdzekļus un
finansējamos pasākumus.
Lēmums nododams izpildei: Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, Finanšu speciālistei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.182.
06.10.2015.

3.§
Par nekustamā īpašuma „Jaunmeļķi” sadalīšanu
Pamats
1. SIA „Roluks” 28.09.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
28.09.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/432-&).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Jaunmeļķi” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Jaunmeļķi” ar kadastra Nr. 8850 017 0086 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Jaunmeļķi”) kopplatība ir 20,40 ha, tas atrodas Dundagas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no:
1) 17,10 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017
0086;
2) 3,30 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 018
0099.
Nekustamā īpašuma „Jaunmeļķi” īpašnieks SIA „Roluks” lūdz atļauju sadalīt
nekustamo īpašumu „Jaunmeļķi”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 017 0086, piešķirot tai nosaukumu „Mežmeļķi”.
Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem:
zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas
ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību
(arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju
nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes
platībām (teritorijām).
Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos,
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības
projekta izstrādāšana nav paredzēta.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

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.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jaunmeļķi” ar kadastra Nr. 8850 017 0086 sadalīšanai,
atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0086.
2. Nekustamā īpašuma „Jaunmeļķi” ar kadastra Nr. 8850 017 0086 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 017 0086 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Mežmeļķi”.
3. Nekustamā īpašuma „Jaunmeļķi” ar kadastra Nr. 8850 017 0086 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 018 0099 pēc sadalīšanas atstāt nosaukumu „Jaunmeļķi”.
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 personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

