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
2015.gada 26. martā

Nr.3.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 7 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde,
Guntis Pirvits, Linda Pavlovska, Ansis Roderts
Nepiedalās:– Una Sila, Aldons Zumbergs – personīgu iemeslu dēļ
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Visvaldis Radelis, finanšu speciāliste Zinta
Eizenberga, redaktors Alnis Auziņš, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris
Laicāns, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, juriskonsults Aigars Šturms, Sociālā
dienesta vadītāja Ineta Mauriņa
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1.
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un
citām aktualitātēm.
2.
Par grozījumiem amatu katalogā
3. Par zemes nomas līgumu ar SIA „Enercom”
4. Par grozījumiem Dundagas novada domes 29.01.2015. lēmumā nr.8 „Par telpu nomu
Dundagas pilī”
5. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2015.gadam
6. Par vēlētāju parakstu apliecināšanu
7. Par automašīnas izsoles cenu
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
9. Par grozījumiem 29.01.2015. Dundagas novada domes lēmumā nr.21 „Par nekustamā
īpašuma „Jugumegi” lietošanas mērķa maiņu”
10. Par nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšanu
11. Par zemes īpašuma „Dzilnas” ieskaitīšanu valsts rezerves zemes fondā
12. Par nekustamā īpašuma „Dižspriņģi” sadalīšanu
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Meļķi”
14. Par medību platību nomu
15. Par nekustamā īpašuma „Randi 1” sadalīšanu
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Kaltiņi”
17. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”
18. Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu
Dažādi jautājumi
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1.§
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi
Izpilddirektors Visvaldis Radelis informē, ka
1) Attīstības un plānošanas komitejā netika akceptēts lēmuma projekts par atļauju
savienot Saimnieciskā dienesta vadītāja amatu ar SIA „Ziemeļkurzeme” valdes locekļa
amatu, līdz ar ko darbiniekam ir jāizvēlas, no kura amata viņš atteiksies.
2) Tiek gatavots konkursa nolikums uz vakanto projektu vadītāja vietu.
3) Nākamajā nedēļā notiks tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldi, lai pārrunātu
sadarbības jautājumus
4) 12.aprīlī stājas spēkā tiesas spriedums par skolēna nodrošināšanu ar transportu
nokļūšanai no dzīvesvietas līdz mācību iestādei. Tiks meklēti risinājumi, kā izpildīt
tiesas spriedumu.
Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē par:
1) Tikšanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi A.Draudiņu
un pārrunāts aktuālais jautājums par ciemu statusu noteikšanu un iespējām adresācijā
saglabāt vēsturiskos ciemu nosaukumus kā kultūras vēsturiskās liecības.
2) Īpašuma Pils iela 6A privatizācija ir pabeigta.
Sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts.

2.§
Par grozījumiem amatu katalogā
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, S.Šnikvalde
Pamats
1. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs" 1., 10., 22.punkts;
2. Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs" Ministru kabineta 06.01.2015. noteikumi Nr. 6
no 09.01.2015./Stājas spēkā 10.01.2015.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.48 „Par grozījumiem amatu katalogā”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par zemes nomas līgumu ar SIA „Enercom”
Ziņo V.Radelis; G.Laicāns
Pamats
1.SIA “Enercom” iesniegums, kas reģistrēts pašvaldības reģistrā 19.01.2015
ar Nr.DD-3-26.1/15/16-E.
2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.49 „Par zemes nomas līgumu ar SIA „Enercom””. Lēmums pievienots
protokolam.
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4.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 29.01.2015. lēmumā Nr.8 „Par
telpu nomu Dundagas pilī”
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts, 7.punkts, 65.punkts,
67.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.50 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 29.01.2015. lēmumā Nr.8
„Par telpu nomu Dundagas pilī””. Lēmums pievienots protokolam.

5. §
Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2015.gadam
Ziņo A.Kojro; G.Laicāns, S.Šnikvalde

Pamats
Domes saistošie noteikumi par pašvaldības 2015. gada budžetu, 2008. gada 11. marta MK
noteikumi nr. 173.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.51 „Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2015.gadam”. Lēmums
pievienots protokolam.

6.§
Par vēlētāju parakstu apliecināšanu
G.Laicāns

Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunkts un 27.punkts;
likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta
otrā un trešā daļa, 25.5 panta otrā un trešā daļa
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.52 „Par vēlētāju parakstu apliecināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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7.§
Par automašīnas izsoles cenu
Ziņo A.Kojro; G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
Dundagas novada Domes 29.01.2015. lēmums Nr.13 „Par automašīnas pārdošanu izsolē”.
Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2015.gada 9.marta sēdes protokols
Nr.2.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.53 „Par automašīnas izsoles cenu”. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
G.Laicāns
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.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.54 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda
kārtībā”. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par grozījumiem 29.01.2015. Dundagas novada domes lēmumā nr.21 „Par
nekustamā īpašuma „Jugumegi” lietošanas mērķa maiņu”
G.Laicāns
Pamats
1. Dundagas novada domes 29.01.2015. sēdes lēmums Nr.21 22.§ „Par nekustamā īpašuma
Jugumegi lietošanas mērķa maiņu”.
2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 12.02.2015. vēstule Nr.901/429060-2/1 „Par zemes vienību statusiem un zemes lietošanas mērķu precizēšanu”
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 12.02.2015. ar Nr. DD-3-31.2/15/183).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.55 „Par grozījumiem 29.01.2015. Dundagas novada domes lēmumā
Nr.21 „Par nekustamā īpašuma „Jugumegi” lietošanas mērķa maiņu””. Lēmums pievienots
protokolam.
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10.§
Par nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. V.G. 19.02.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 20.02.2015. ar Nr.
DD-3-26.1/15/60-G).
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 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.56 „Par nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

11.§
Par zemes īpašuma „Dzilnas”
ieskaitīšanu valsts rezerves zemes fondā
Pamats

G.Laicāns

1. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 12.02.2015. vēstule Nr. 901/429060-2/1.
2. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2¹.punkts.
3. Dundagas novada domes 29.01.2015. sēdes lēmums Nr.22 „Par nekustamā īpašuma
Dzilnas lietošanas tiesību izbeigšanu”.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.57 „Par zemes īpašuma „Dzilnas” ieskaitīšanu valsts rezerves zemes
fondā”. Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par nekustamā īpašuma „Dižspriņģi” sadalīšanu
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. A.Z. 19.03.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.03.2015. ar Nr.
DD-3-26.1/15/93-Z).
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 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.58 „Par zemes īpašuma „Dižspriņģi” sadalīšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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13.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Meļķi”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. L.P.-O. 10.03.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 13.03.2015. ar Nr.
DD-3-26.1/15/90-P).
2. Dundagas novada domes 29.01.2015. sēdes lēmums Nr.27 (protokols Nr.1, 28.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Meļķi”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.59 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Meļķi””.
Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par medību platību nomu
G.Laicāns
Pamats
1.
Mednieku biedrības “Dundagas mednieki” Nr.DD-3-26.2/15/ iesniegums.
2.
Medību tiesību piešķiršanas noteikumi, no 2013.gada 28.novembra.
3.
Ministru kabineta noteikumi Nr.113 “Medību noteikumi” no 2013.gada 26.februāra.
4. Medību likums no 8.07.2003
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.60 „Par medību platību nomu”. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par nekustamā īpašuma „Randi 1” sadalīšanu
G.Laicāns

Pamats
1. U.R. 10.03.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 10.03.2015. ar Nr.
DD-3-26.1/15/84-R).
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 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.61 „Par nekustamā īpašuma „Randi 1” sadalīšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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16.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Kaltiņi”
G.Laicāns
Pamats
1.
SIA „Vertex” 10.03.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
10.03.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/83-V).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
3. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.62 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Kaltiņi””. Lēmums
pievienots protokolam.

17. §
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”
Pamats

Ziņo I.Mauriņa; G.Laicāns

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā daļa, 33.panta otrā
daļa, 35.panta trešā, ceturtā un piektā daļa; likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta sestā daļa, 25.2 panta pirmā un piektā daļa; Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunkts; Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un
15.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.63 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem””. Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu
Ziņo V.Radelis, I.Mauriņa; G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmā daļa; likuma “Par pašvaldībām” 21.pants;
Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada
pašvaldības nolikums” 113.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
G.Pirvits, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.64 „Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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Sēde slēgta plkst. 13.50.
Protokols parakstīts 27.03.2015.

Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

S.Kokoreviča

9

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
26.03.2015.

Nr.48.

2.§
Par grozījumiem amatu katalogā
Pamats
1. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs" 1., 10., 22.punkts;
2. Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs" Ministru kabineta 06.01.2015. noteikumi Nr. 6 no
09.01.2015./Stājas spēkā 10.01.2015.
Mērķis
Amatam atbilstošas saimes un līmeņa noteikšana
Izvērtējums
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs" (turpmāk - Noteikumi) nosaka vienotu amatu klasifikācijas
sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās. Noteikumu
10.punkts nosaka, ka amatus klasificē atbilstošās saimēs un līmeņos, ņemot vērā saimju
aprakstus un līmeņu raksturojumus. Noteikumu 22.punkts nosaka, ka pēc jaunu amatu
izveidošanas vai esošo amatu klasifikācijas pārskatīšanas tiek sagatavots amatu
klasificēšanas rezultātu apkopojums (saskaņā ar Noteikumu 3.pielikumu) un tas tiek
iesniegts saskaņošanai pašvaldībā vai augstākajā iestādē (pašvaldības gadījumā tā var būt
dome). Dome divu nedēļu laikā pēc amatu klasificēšanas rezultātu saņemšanas tos izvērtē.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.332 "Par
grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā" apstiprināts (saskaņots) amatu
klasificēšanas rezultātu apkopojums.
Ņemot vērā Ministru kabineta 06.01.2015. noteikumus Nr. 6 no 09.01.2015., kuri nosaka, ka
saimē 3. "Apsaimniekošana" I A un I B līmenis, kurā klasificēja apkopēja amatus, pārcelti uz
saimi 13. "Fiziskais un kvalificētais darbs", lai šos amatus klasificētu tikai vienā – 13. Saimē.
Saimē 13. "Fiziskais un kvalificētais darbs" precizēti I un II A līmeņa amata raksturojumi un
paraugapraksti. Saimē 13. "Fiziskais un kvalificētais darbs" izslēgts I B līmenis, papildināts ar
II B līmeni, lai apkopēju amatus klasificētu tikai vienā – 13. saimē
Pārskatot esošo amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināts, ka no kataloga
nepieciešams izslēgt amata nosaukums dežurants – apkopējs. Līdz šim šajā amatā esošais
darbinieks pildīja dežūrējoša apkopēja pienākumus iestādēs.
Pēc jaunas amatu vietas izveides ar š.g. februāra lēmumu jauniešu brīvā laika pavadīšanas
centrā, amatu katalogs papildināms ar vienu dežuranta štata vietu.
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Ņemot vērā minēto, izdarāmi grozījumi ar Dundagas novada domes 2013.gada
19.decembra lēmumu Nr.332 "Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amata
katalogā" apstiprinātajā amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Saskaņot iesniegtos grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, izsakot
Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.332 "Par grozījumiem novada
pašvaldības darbinieku amata katalogā" pielikuma:
1) 38.punktu šādā redakcijā:
38 Saimnieciskais
Saimnieciskais
Tualetes
13.saime (Fiziskais 2
dienests
dienests
uzraugs
un
kvalificētais
darbs), I līmenis,
1.mēnešalgu grupa
2) 50. un 51.punktu šādā redakcijā:
50 Dundagas kultūras Dundagas kultūras Viesnīcas
pils
pils
istabene

13.saime (Fiziskais 3
un
kvalificētais
darbs), IIB līmenis,
3.mēnešalgu grupa

51 Dundagas kultūras Dundagas kultūras Apkopējs
pils
pils

13.saime (Fiziskais 1
un
kvalificētais
darbs), I līmenis,
1.mēnešalgu grupa

3) 85 un 86.punktu šādā redakcijā:
85 Dundagas
vidusskola

Dundagas
vidusskola

Apkopējs

13.saime (Fiziskais 9
un
kvalificētais
darbs), I līmenis,
1.mēnešalgu grupa

86 Dundagas
vidusskola

Dundagas
vidusskola

Dežurants

13.saime (Fiziskais 1
un
kvalificētais
darbs), I līmenis,
1.mēnešalgu grupa

4) 109.punktu šādā redakcijā:
109 Kolkas
pamatskola

Kolkas pamatskola Apkopējs

13.saime (Fiziskais 3
un
kvalificētais
darbs), I līmenis,
1.mēnešalgu grupa

5) papildināt katalogu ar 149.punktu šādā redakcijā:
149 Saimnieciskais
dienests

Jauniešu brīvā
laika
pavadīšanas
centra
dežurants
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai
Domes priekšsēdētājs

Saimnieciskais
dienests

13.saime (Fiziskais 1
un
kvalificētais
darbs), I līmenis,
1.mēnešalgu grupa

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.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
26.03.2015.

Nr.49.

3.§
Par zemes nomas līgumu ar SIA „Enercom”
Pamats
1. SIA “Enercom” iesniegums, kas reģistrēts pašvaldības reģistrā 19.01.2015
ar Nr.DD-3-26.1/15/16-E.
2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pants
Mērķis
Veikt grozījumus zemes nomas līgumā.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “ENERCOM” iesniegumu ar lūgumu veikt
grozījumus 2007.gada 9.novembrī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.8-2.1./121 par
lauksaimniecības zemes (Muņu Grabi, kadastra numurs 88500090080) nomu ar tiesībām
uzstādīt vēja ģeneratorus. Nomnieks lūgumu par līguma grozījumiem pamato ar sekojošiem
skaidrojumiem:
 2007.gada 9.novembrī starp Pusēm pārjaunojuma rezultātā noslēgts Līgums Nr.82.1./121 par lauksaimniecības zemes (Muņu Grabi, kadastra numurs 88500090080)
nomu ar tiesībām uzstādīt vēja ģeneratorus līdz 2019.gada 29.martam.
 Līgumā zemes nomas termiņš tika noteikts atbilstoši tobrīd normatīvajos aktos
maksimāli pieļaujamajam zemes nomas līguma termiņam – 12 gadiem;
 Nomnieks ir veicis ievērojamus finanšu ieguldījumus iznomātajā zemes gabalā, ir uzsācis
vēja parka būvniecību un ir veicis ievērojamus ieguldījumus projekta realizācijā kopumā,
kā arī 2014.gada 23.decembrī saņēmis būvatļauju Nr.24/2014 apakšstacijas izbūvei uz
tam piederošā zemes gabala „Armandas”, kadastra Nr.8850 019 0005. Projekta
pabeigšanai un zemes gabalā uzstādāmo iekārtu amortizēšanai ir nepieciešamas zemes
gabala lietošanas tiesības vismaz 20 gadus;
 Šobrīd saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu zemes nomas līgumu ir iespējams noslēgt uz
laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem;
 2010.gada 30.septembrī starp Pusēm tika noslēgts Grozījums Nr.1 Līgumam Nr.82.1./121 par lauksaimniecības zemes nomu ar tiesībām uzstādīt vēja ģeneratorus, kas
paredzēja, ka Nomniekam līdz 2014.gada 31.decembrim ir jāuzsāk vēja enerģijas
ražošana;
 Lai atkārtoti saņemtu Ekonomikas ministrijas atļauju jaunu elektroenerģijas ražošanas
iekārtu ieviešanai, kā arī Nomniekam saglabātos ekonomiski pamatota interese ieguldīt
ievērojamas investīcijas vēja elektrostaciju būvniecībā iznomātajā zemes gabalā, ir
nepieciešams pagarināt Līguma 2.1.punktā noteikto nomas līguma termiņu un Līguma
4.2.punktā Nomniekam noteiktā pienākuma izpildes termiņu;
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Dundagas novada Dome nolemj:
Izdarīt 2007.gada 9.novembrī starp Dundagas novada pašvaldību un SIA “Enercom” noslēgtajā
līgumā Nr.8-2.1/121 “Par lauksaimniecības zemes nomu ar tiesībām uzstādīt vēja ģeneratorus”
grozījumus (līguma grozījumu projekts pievienots pielikumā)
Lēmums nosūtāms: SIA “ENERCOM”.
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
26.03.2015.

Nr.50.

4.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 29.01.2015. lēmumā Nr.8 „Par
telpu nomu Dundagas pilī”
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a) un b) apakšpunkti; Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.punkts, 5.punkts, 7.punkts, 65.punkts,
67.punkts.
Mērķis
Racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
nekustamo mantu (likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts). Tikai dome var
noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanu un pašvaldības nedzīvojamā
fonda nomu (likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b)
apakšpunkti).
Nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus nosaka Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi).
Ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu
nosaka augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu (MK
noteikumu 67.punkts). Vērā ņemams arī tas, ka nosacītās nomas maksas noteikšanai
iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un
nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās
vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus (MK noteikumu 65.punkts). Tātad: 1) nomas
maksas noteikšanai izmantojamas MK noteikumu 3.nodaļā norādītās formulas; 2) nomas
maksai jābūt augstākai par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar MK noteikumiem; 3)
nomas maksas noteikšanā jāveic nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa
novērtēšanu.
Nomas maksas aprēķins un apmērs:
Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
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NM =

(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
12

, kur

NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts.
Aprēķina saskaņā ar MK noteikumu 57.punktu;
NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts;
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar MK noteikumu
59.punktu);
IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).
NM =

5635,70/4059,70 x 0,98)
12

=0,20 EUR/mēnesī bez PVN par m2

Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atcelt 2015.gada 29.janvāra Dundagas novada domes lēmumu ,,Par telpu nomu
Dundagas pilī” Nr.8, 9.§.
2. Iznomāt Dundagas pils 1.stāva telpas Nr.13, 14, 15, 49 (Dundagas pils inventarizācijas
plāns, 1.stāvs, pielikums ) sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai.
3. Ar 2015.gada 1.aprīli noteikt Dundagas pils 1.stāva telpām Nr. 13, 14, 15, 49
(Dundagas pils inventarizācijas plāns, 1.stāvs, pielikums Nr.1) nosacīto nomas maksu
0,20 EUR/mēnesī bez PVN par m2;
Lēmums nosūtāms: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai; iestādei
,,Kultūras pils”
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

15

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
26.03.2015.

Nr.51.

5.§
Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2015.gadam
Pamats
Domes saistošie noteikumi par pašvaldības 2015. gada budžetu, 2008. gada 11. marta MK
noteikumi nr. 173.
Mērķis
Pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas nodrošināšana.
Izvērtējums
Mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 2015. gadā ir 99241,00 €. 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.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt
1) ceļu fonda finanšu līdzekļu € 99241.0 izlietojuma plānu 2015.gadam
1. sniega tīrīšana 8000,00 €;
2.
ceļu greiderēšana 10000,00. €;
3. bedrīšu remonts ar šķembām un asfaltbetonu 10000,00 €;
4.
ceļu virsmas atjaunošana, uzlabošana ar granti, grāvju tīrīšana 50000,00 €;
5.
zāles pļaušana, ceļazīmju atjaunošana, marķējuma atjaunošana 4000,00 €
6.
rezerve 17241,00 €.
2) rīcību plānu 2015. gadam
Kolkas pagastā veicama virsmas uzlabošana ar granti, apauguma novākšana, grāvju
tīrīšana uz ceļiem:
Nr. 7 “Tautas nams – Zembahi – Jūrskola” Mazirbē 1,253 km (darbi veicami
atsevišķos ceļa posmos);
Nr. 6 “Ventspils ceļš Tilmači – Hudzoni” Košragā 1,2 km (darbi veicami atsevišķos ceļa posmos);
Nr. 5 “Pievedceļš – Alpi – Mierkalni” Pitragā 0,525 km garumā;
Nr. 3 ”Vaide – Saunags” 3,0 km (darbi veicami atsevišķos ceļa posmos).
Dundagas pagastā veicama grants virskārtas atjaunošana, apauguma novākšana,
grāvju rakšana ceļam nr. 7 “Vecā skola – Dravnieki” 2,2 km garumā.
Grants virsmu seguma uzlabošana, grāvju tīrīšana uz ceļiem (darbi veicami atsevišķos
ceļa posmos):
Nr. 1 “Ādas bāze – Ozollapas”;
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Nr. 26 ”Kubele – Stirniņi”; Būdeni (no krustojuma ar ceļu nr.26 uz Kubeli)
Nr. 29 ”Piltene – Lodiņi”; Piltene, Kaļķi;
Nr. 36 ”Avotiņi – Kalēji”; Labdzere;
Nr. 5 ”Sabdagas – Birzmalas”; Sabdagas; (pie Mazķeiru šķūņa)
Nr. 9 ”Kaļķi – Kaļķu kapi”; Kaļķi
Maija ielas lielo apmaļu atjaunošanai (darbi veicami atsevišķos ceļa posmos).
Novadā kopā lielāka apjoma darbiem ir jāsagatavo defektu akts, darba daudzumu un
izmaksu saraksts un sludināmas cenu aptaujas.
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.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
26.03.2015.

Nr.52.

6.§
Par vēlētāju parakstu apliecināšanu
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunkts un 27.punkts;
likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta
otrā un trešā daļa, 25.5 panta otrā un trešā daļa
Mērķis
Noteikt amatpersonas (darbiniekus), kuras ir tiesīgas apliecināt vēlētāju parakstus, kā arī
noteikt maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu
Izvērtējums
2015.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu,
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”. Minētajos grozījumos noteikts, ka
vēlētājiem par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas
ierosinājumu jānodrošina iespēja parakstīties un apliecināt paraksta īstumu dzīvesvietas
deklarēšanas vietā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai
pilsētas pārvaldes vadītāja. Minētie likuma grozījumi, cita starpā, nosaka, ka maksu par
parakstu apliecināšanu minētajos gadījumos nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas
tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas likumā noteikta
paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā (maksa par paraksta apliecināšanu bāriņtiesā
saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmās daļas 7.punktu noteikta 2,85 euro).
Saistībā ar iepriekš minēto Dundagas novada pašvaldībā saņemta Centrālās
vēlēšanu komisijas 2015.gada 28.janvāra vēstule Nr.02-01.07/8e “Par parakstu vākšanu”,
kurā tiek ierosināts: 1) noteikt, kuri pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietas darbinieki
būs tiesīgi apliecināt vēlētāju parakstus. Papildināt darbinieku amatu aprakstus; 2)
papildināt pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāju amata pienākumus; 3) līdz 2015.gada
27.februārim Centrālajai vēlēšanu komisijai paziņot šo visu amatpersonu un darbinieku
vārdus, uzvārdus, ieņemamos amatus, pilsoņu pieņemšanas adreses.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Noteikt, ka Dundagas novada pašvaldībā apliecināt parakstu saistībā ar parakstu
vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas
ierosinājumu ir tiesīgi šādi dzīvesvietas deklarēšanas vietu darbinieki:
1.1. Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas sekretārs – lietvedis;
1.2. Dundagas novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs.
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2.
Noteikt maksu 1,00 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) par paraksta
apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu
projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu.
3.
Uzdot Centrālajai administrācijai līdz 2015.gada 31.martam nosūtīt Centrālajai
vēlēšanu komisijai visu amatpersonu un darbinieku (kas tiesīgi apliecināt parakstu saistībā
ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas
atlaišanas ierosinājumu) vārdus, uzvārdus, ieņemamos amatus un pilsoņu pieņemšanas
adreses.
4.
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram papildināt Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja
amata aprakstu ar pienākumu apliecināt parakstus saistībā ar parakstu vākšanu par
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu.
5.
Uzdot Centrālās administrācijas vadītājam papildināt sekretāra – lietveža amata
aprakstu ar pienākumu apliecināt parakstus saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu
vai Satversmes grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu.
Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, Centrālajai vēlēšanu komisijai
Lēmums nododams izpildei 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.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.53.

26.03.2015.

7.§
Par automašīnas izsoles cenu
Pamats
Dundagas novada Domes 29.01.2015. lēmums Nr.13 „Par automašīnas pārdošanu izsolē”.
Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2015.gada 9.marta sēdes protokols
Nr.2.
Mērķis
Automašīnas atsavināšana izsolē.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada Domes 29.01.2015. lēmumu Nr.13 „Par automašīnas pārdošanu izsolē”
tika nolemts pārdot izsolē automašīnu Peugeot-Boxer un noteikt izsoles sākotnējo cenu EUR
3800.
Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija
izsludināja izsoli, kura notika 2015.gada 9.martā. Tomēr neviens piedāvājums netika
saņemts.
Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu“ komisija atzina izsoli par
nenotikušu. Iepriekšminētā likuma 32.pants nosaka, ka var rīkot otru izsoli un pazemināt
sākumcenu ne vairāk kā par 20% un mainīt izsoles nosolītās sākumcenas nomaksas kārtību.
Ieteikt domei rīkot automašīnas Peugeot-Boxer pārdošanu atkārtotā izsolē un noteikt, ka
atkārtotas izsoles nosacītā cena ir EUR 3500,00.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.Pārdot automašīnu Peugeot-Boxer ar valsts reģistrācijas Nr. FS 3483 atkārtotā izsolē.
2. Noteikt, ka atkārtotas izsoles nosacītā cena ir EUR 3500,00.
Lēmums nosūtāms: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

20

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
26.03.2015.

Nr.54.

8.§
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.
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
SIA „Sky Energy 3” reģ. Nr. 40103356679 īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā
no 27.12.2010. ir nekustamais īpašums „Ezeru Spīdolas” ar kadastra Nr. 8850 002 0190.
Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000145570.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta
1.un 2.daļu SIA „Sky Energy 3” 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.
SIA „Sky Energy 3” nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 26.03.2015. minētajai personai
būs nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Ezeru Spīdolas” 586,15 €, tajā skaitā
nokavējuma nauda 148,81 €.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 1. un 7. daļu, nokavētos
nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Piedzīt no SIA „Sky Energy 3”, reģ. Nr. 40103356679, par īpašumu „Ezeru Spīdolas”
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 437,34 € (četri simti trīsdesmit septiņi euro un
34 centi) un nokavējuma naudu 148,81 € (viens simts četrdesmit astoņi euro un 81 cents),
kopā 586,15 € (pieci simti astoņdesmit seši euro un 15 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
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2.

Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1.
SIA „Sky Energy 3” – Ganību dambis 21 B-8, Rīga, LV-1005.
2.
Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai Lielā iela 1,-2.stāvs, Talsi, LV-3201
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
26.03.2015.

Nr.55.

9.§
Par grozījumiem 29.01.2015. Dundagas novada domes lēmumā nr.21 „Par
nekustamā īpašuma „Jugumegi” lietošanas mērķa maiņu”
Pamats
1.Dundagas novada domes 29.01.2015. sēdes lēmums Nr.21 22.§ „Par nekustamā
īpašuma Jugumegi lietošanas mērķa maiņu”.
2.Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 12.02.2015. vēstule Nr.901/429060-2/1 „Par zemes vienību statusiem un zemes lietošanas mērķu precizēšanu”
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 12.02.2015. ar Nr. DD-3-31.2/15/183).
Mērķis
Izdarīt grozījumus novada domes lēmumā lai nekustamajam īpašumam „Jugumegi”
precizētu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 29.01.2015. sēdes lēmumu Nr.21 22.§ „Par nekustamā
īpašuma Jugumegi lietošanas mērķa maiņu” (turpmāk - Lēmums) tika nolemts mainīt
lietošanas mērķi nekustamā īpašuma „Jugumegi” ar kadastra Nr. 8862 007 0087 (turpmāk nekustamais īpašums „Jugumegi”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0087,
nosakot to - „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM kods 0601) 0,25 ha platībā
un - „zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101)
0,66 ha platībā.
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi Valsts zemes dienesta
Kurzemes reģionālās nodaļas (turpmāk – reģionālā nodaļa) 12.02.2015. vēstuli Nr.901/429060-2/1, kurā ir norādīts, ka izskatot iesniegto Lēmumu un izvērtējot Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma)
reģistrētos datus, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0087 nav
iespējams Kadastra informācijas sistēmā reģistrēt divus lietošanas mērķus, jo no iepriekš
minētā Lēmuma satura nav iespējams secināt no kuriem zemes lietošanas veidiem tiek
veidots Lēmumā norādītais sadalījums pa lietošanas mērķiem.
Reģionālā nodaļa vērš uzmanību uz to, ka nekustamā īpašuma „Jugamegi” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0087, platība 0,91 ha, Kadastra informācijas sistēmā
šobrīd ir reģistrēts sekojošs eksplikācijas sadalījums pa zemes lietošanas veidiem:
aramzeme – 0,29 ha, augļu dārzs – 0,05 ha, mežs – 0,33 ha, krūmāji – 0,06 ha, zeme zem
ēkām un pagalmiem – 0,09 ha un pārējās zemes – 0,09 ha.
Pamatojoties uz augstāk minēto, reģionālā nodaļa lūdz pārskatīt Lēmumu par zemes
lietošanas mērķu sadalījumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0087 par
pamatu ņemot aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus, norādot kuri zemes lietošanas
veidi un kādā platībā ietilpst katrā no lietošanas mērķiem.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Veikt grozījumus Dundagas novada domes 2015. gada 29. janvāra lēmumā Nr.21. „Par
nekustamā īpašuma Jugumegi lietošanas mērķa maiņu”, izsakot nolemjošo daļu šādā
redakcijā:
„Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma „Jugumegi” ar kadastra Nr.
8862 007 0087 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0087, nosakot to „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM kods 0601) 0,25 ha platībā kurā ietilpst
zeme zem ēkām 0,09 ha, citas zemes 0,09 ha, krūmāji 0,06ha, lauksaimniecībā izmantojamā
zeme 0,01 ha un - „zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM
kods 0101) 0,66 ha platībā, kurā ietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,33 ha, mežs
0,33 ha”.
Lēmums nosūtāms:
1) I.Š. Dundagas novads, LV – 3275.
2) Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
26.03.2015.

Nr.56.

10.§
Par nekustamā īpašuma „Pētermači” sadalīšanu
Pamats
1. V. G. 19.02.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 20.02.2015. ar Nr.
DD-3-26.1/15/60-G).
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 „Pētermači” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pētermači” ar kadastra Nr. 8850 004 0024 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Pētermači”) kopplatība ir 77,48 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas
novadā un sastāv no:
1) 19,70 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0024;
2) 23,29 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0091
(izveidota sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0031);
3) 34,49 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0092
(izveidota sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0031).
Saskaņā ar ierakstu Talsu zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.912 nekustamā īpašuma „Pētermači” 2/3 domājamo daļu īpašnieks ir J.K.J. un
1/3 domājamās daļas īpašnieks ir A.G.
Saskaņā ar Talsu rajona tiesas 07.06.2013. lietas Nr. C36076512 aizmugurisko spriedumu
tiesa nosprieda:
1) Izbeigt A.G. un J.K.J. kopīpašumu uz nekustamo īpašumu „Pētermači” Dundagas
pagastā Dundagas novadā un sadalīt kopīpašumu reālās daļās.
2) Noteikt A.G. īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar kadastra numuru
8850 004 0032 6,6 ha platībā un zemes gabalu 23,24 hektārus no zemes vienības ar
kadastra numuru 8850 004 0031, atbilstoši SIA „Latvijasmernieks.lv” shēmai „B”
daļai lietas 15.lapā, atdalot to no nekustamā īpašuma „Pētermači” Dundagas pagastā,
Dundagas novadā, reģistrētu Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.912,
ar kadastra numuru 8850 004 0024.
3) Noteikt J.K.J. īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar kadastra numuru 8850 004 0024
19,7 ha platībā un uz zemes gabala esošajām ēkām, un no zemes gabala ar kadastra
numuru 8850 004 0031 atdalāmu zemes gabalu 34,86 hektārus, atbilstoši SIA
„Latvijasmernieks.lv” shēmai „A” daļai lietas 15.lapā.
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Nekustamā īpašuma „Pētermači” īpašnieks A.G. ir pilnvarojis (iereģistrēts aktu un
apliecinājumu reģistrā ar Nr. 2125) V.G.(turpmāk – pilnvarotā persona) pārstāvēt intereses
un kārtot jautājumus par nekustamā īpašuma „Pētremači” reālu sadali.
Pilnvarotā persona lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Pētermači”, no tā atdalot
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0091, piešķirot tai nosaukumu „Mežmači”.
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 „Pētermači” ar kadastra Nr. 8850 004 0024 sadalīšanai,
atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0091.
2)
Nekustamā īpašuma „Pētermači” ar kadastra Nr. 8850 004 0024 zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 8850 004 0024 un 8850 004 0092 pēc sadalīšanas atstāt nosaukumu
„Pētermači”.
3) Nekustamā īpašuma „Pētermači” ar kadastra Nr. 8850 004 0024 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 004 0091 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Mazmači”.
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) Zvērinātam notāram Indulim Šermuksnim: Kareivju iela 8, Talsi, Talsu nov., LV-3201.
3) J.K.J. xxxxxxxxxx Dundagas nov., LV-3270
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Nr.57.

11.§
Par zemes īpašuma „Dzilnas”
ieskaitīšanu valsts rezerves zemes fondā
Pamats
1. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 12.02.2015. vēstule Nr. 901/429060-2/1.
2. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2¹.punkts.
3. Dundagas novada domes 29.01.2015. sēdes lēmums Nr.22 „Par nekustamā īpašuma
Dzilnas lietošanas tiesību izbeigšanu”.
Mērķis
Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.panta prasību izpilde.
Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 29.01.2015. sēdes lēmumu Nr.22 „Par nekustamā
īpašuma Dzilnas lietošanas tiesību izbeigšanu” nekustamajam īpašumam „Dzilnas” ar
kadastra numuru 8862 002 0147 (turpmāk – nekustamais īpašums „Dzilnas”), kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0147 izbeidza lietojuma tiesību.
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā
nodaļas (turpmāk – reģionālā nodaļa) 12.02.2015. vēstuli Nr. 9-01/429060-2/1, kurā
norāda, ka izvērtējot Dundagas novada zemes vienības, kurām reģistrēts statuss – zemes
lietojums – konstatējusi, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0147
reģionālā nodaļa nav saņēmusi lēmumu par zemes vienības piekritību pašvaldībai, tāpēc
minētajai zemes vienībai reģistrēts statuss – zemes lietojums. Reģionālā nodaļa lūdz izvērtēt
radušos situāciju un pieņemt lēmumu par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
Saskaņā likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.panta pašvaldībai
pēc lietošanas tiesību izbeigšanas uz zemes īpašumu nepieciešams pieņemt lēmumu par šīs
zemes vienības piekritību.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2¹ punkts nosaka, ka ja pašvaldība lēmumu par zemes
piekritību pieņem līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas
pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves
zemes fondā. Lēmums pieņemts pēc 30.12.2009, līdz ar to jāpieņem lēmums par zemes
īpašuma ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Zemes gabala atrašanās vieta pielikumā esošajā
kadastra izdrukā.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Nekustamā īpašuma „Dzilnas” ar kadastra numuru 8862 002 0147 zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8862 002 0147 (zemes izvietojums dabā pielikumā), kuras platība ir
0,899 ha, ieskaitīt valsts rezerves zemes fondā.
Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas
laukums 2, Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
26.03.2015.

Nr.58.

12.§
Par nekustamā īpašuma „Dižspriņģi” sadalīšanu
Pamats
1. A.Z. 19.03.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 19.03.2015. ar Nr.
DD-3-26.1/15/93-Z).
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 „Dižspriņģi” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Dižspriņģi” ar kadastra Nr. 8850 021 0027 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Dižspriņģi”) kopplatība ir 102,09 ha, tas atrodas Dundagas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no:
1) 25,50 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0020;
2) 55,27 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0027;
3) 21,32 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0028.
Nekustamā īpašuma „Dižspriņģi” īpašnieks A.Z. lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu
„Dižspriņģi”,
no
tā
atdalot
zemes
vienību
ar
kadastra
apzīmējumu
8850 021 0020, piešķirot tai nosaukumu „Gavsenes Pļavsargi”.
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.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Dižspriņģi” ar kadastra Nr. 8850 021 0027 sadalīšanai,
atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0020.
2) Nekustamā īpašuma „Dižspriņģi” ar kadastra Nr. 8850 015 0050 zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 8850 021 0027 un 8850 021 0028 pēc sadalīšanas atstāt
nosaukumu „Dižspriņģi”.
3) Nekustamā īpašuma „Dižspriņģi” ar kadastra Nr. 8850 015 0050 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 021 0020 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Gavsenes
Pļavsargi”.
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
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Dundagas novada Dundagas pagastā
26.03.2015.

Nr.59.

13.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Meļķi”

Pamats
1.
L.P.-O. 10.03.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 13.03.2015.
ar Nr. DD-3-26.1/15/90-P).
2.
Dundagas novada domes 29.01.2015. sēdes lēmums Nr.27 (protokols Nr.1, 28.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Meļķi”.
3.
Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4.
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Meļķi” (kadastra Nr. 8850 015 0050) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 015 0052 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 29.01.2015. sēdes lēmumu Nr.27 (protokols Nr.1, 28.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Meļķi” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Meļķi” (kadastra Nr. 8850 015 0050) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 015 0052, sadalot to trijās daļās.
Nekustamā
īpašuma
„Meļķi”
zemes
vienībai
ar
kadastra
apzīmējumu
8850 015 0052 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz
īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes ierīcības
projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Meļķi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 015 0052 veidojot atsevišķas zemes vienības aptuveni 11,2 ha, 5,2 ha un 3,9 ha
platībā.
Zemes vienībai ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.1 paredzēts piešķirt
nosaukumu „Lielmeļķi”, zemes vienībām Nr.2 un Nr.3 paredzēts saglabāt nosaukumu
„Meļķi”.
Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt pa projektēto ceļu, kas
pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības
nodibināšanai. Piekļuve paredzēta caur zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 015
0051, kas ir īpašumā L.P.-O. Ceļa vieta var tikt mainīta vai precizēta normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Meļķi” ar kadastra Nr.
8850 015 0050 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0052 sadalīšanai trijās
daļās.
2.
Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
3.11,2 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu „Lielmeļķi” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
4.5,2 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 un 3,9 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 saglabāt
nosaukumu „Meļķi” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Zeme ,uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība ” (NĪLM kods 0201).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. L.P.-O. – xxxxxxxxx Vecpiebalgas nov., LV-4118.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Nr.60.

14.§
Par medību platību nomu
Pamats
1. Mednieku biedrības “Dundagas mednieki” Nr.DD-3-26.2/15/ iesniegums.
2. Medību tiesību piešķiršanas noteikumi, no 2013.gada 28.novembra.
3. Ministru kabineta noteikumi Nr.113 “Medību noteikumi” no 2013.gada 26.februāra.
4. Medību likums no 8.07.2003
Mērķis
Lemt par Medību tiesību nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā.
Izvērtējums
Saņemts mednieku biedrības “Dundagas mednieki” Nr.DD-3-26.2/15/ iesniegums ar
lūgumu pagarināt medību tiesību nomas līgumu par pašvaldības īpašumā “Baložezers” ar
kadastra Nr.88500230071 kopējā platība 45,9 ha.
Saskaņā ar Dundagas novada domes “Medību tiesību piešķiršanas noteikumu” 6.punktu par
medību tiesību iznomāšanu lemj Dundagas novada dome. Ja dome ir nolēmusi iznomāt
medību tiesības, iznomāšanas procesu organizē iepriekšminēto noteikumu noteiktajā
kārtībā.
Medību tiesību nomu uzdot organizēt pašvaldības privatizācijas, iznomāšanas un
atsavināšanas komisijai un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālistam.
Dundagas novada Dome nolemj:
Iznomāt medību tiesības pašvaldībai piederošā īpašumā “Baložezers” ar kadastra
Nr.88500230071 kopējā platība 45,9 ha.
Lēmums nosūtāms: mednieku biedrības “Dundagas mednieki”
Lēmums nododams izpildei: privatizācijas un atsavināšanas komisijai un NĪA speciālistam

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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26.03.2015.

Nr.61.

15.§
Par nekustamā īpašuma „Randi 1” sadalīšanu
Pamats
1. U.R. 10.03.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 10.03.2015. ar Nr.
DD-3-26.1/15/84-R).
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 „Randi 1” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Randi 1” ar kadastra Nr. 8862 004 0093 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Randi 1”) kopplatība ir 1,0475 ha, tas atrodas Pitraga ciemā, Kolkas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no:
1) 0,6199 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 004 0093;
2) 0,4276 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 004 0094.
Nekustamā īpašuma „Randi 1” īpašniece A.R. ir pilnvarojusi (iereģistrēts aktu un
apliecinājumu reģistrā ar Nr. 1630) U.R. (turpmāk – pilnvarotā persona) savā vietā, vārdā un
interesēs parakstīt jebkurus nepieciešamos dokumentus un nokārtot visas citas
nepieciešamās vai noderīgās formalitātes.
Pilnvarotā persona lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Randi 1”, no tā atdalot zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 004 0094, piešķirot tai nosaukumu „Pitraga Randi”.
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
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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 „Randi 1” ar kadastra Nr. 8862 004 0093 sadalīšanai, atdalot
no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 004 0094.
2. Nekustamā īpašuma „Randi 1” ar kadastra 8862 004 0093 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8862 004 0093 pēc sadalīšanas atstāt nosaukumu „Randi 1”.
3. Nekustamā īpašuma „Randi 1” ar kadastra Nr. 8862 004 0093 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8862 004 0094 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Pitraga Randi”.
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) U.R. xxxxxxxxx Aizputes nov., LV-3453. „
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

35

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.3.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
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Nr.62.

16.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Kaltiņi”
Pamats
1.
SIA „Vertex” 10.03.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
10.03.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/83-V).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
3. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Mērķis
Zemes vienības sadalīšana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Kaltiņi” ar kadastra Nr. 8850 009 0008 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Kaltiņi”) kopplatība ir 13,1 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0008.
Nekustamā īpašuma „Kaltiņi” īpašnieks R.J. ir pilnvarojis (iereģistrēts aktu un
apliecinājumu reģistrā ar Nr. 600) SIA „Vertex” (turpmāk – pilnvarotā persona) savā vārdā
un interesēs kārtot visas lietas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma „Kaltiņi” reālu sadali.
Pilnvarotā persona vēlas nekustamā īpašuma „Kaltiņi” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8850 009 0008, kuru 12,6 ha platībā aizņem meži un 0,5 ha citas zemes sadalīt,
atdalot no tā zems gabalu aptuveni 7,5 ha platībā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10)
grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” (turpmāk –
Grafiskā daļa) nekustamā īpašuma „Kaltiņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8850 009 0008 atrodas funkcionālajā zonā „Mežu teritorija” (M).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.3. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība mežu teritorijā (M) vietās ārpus
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma teritorijas un Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas ir 2 ha.
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Sadalot nekustamā īpašuma „Kaltiņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 009 0008 divās daļās veidotos aptuveni 7,5 ha, un 5,6 ha lielas zemes vienības, līdz ar
to sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama pa plānotu servitūta ceļu.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā”
12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei
Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto
aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no
Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas
detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta
grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma
vai zemes ierīcības projekta materiāliem.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kaltiņi” ar (kadastra
Nr. 8850 009 0008) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0008, sadalot to
divās daļās (1.pielikums).
2.
Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3.
Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām.
7.
Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
8.
Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: atdodams personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Nr.63.

17. §
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”
Pamats

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā daļa, 33.panta otrā
daļa, 35.panta trešā, ceturtā un piektā daļa; likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta sestā daļa, 25.2 panta pirmā un piektā daļa; Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunkts; Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un
15.punkts
Mērķis
Grozīt saistošos noteikumus, lai noteiktu: 1) kārtību, kādā pašvaldība maksā dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu
aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa; 2) likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 25.2 panta piektajā daļā minēto izdevumu segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa
pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību.
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25. 2 panta pirmo
daļu pašvaldībai turpmāk jāmaksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš
palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa.
Saskaņā ar minētā likuma 25.2 panta piekto daļu pašvaldība nosaka šā panta otrajā daļā
minēto izdevumu segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un
izmaksas kārtību.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes
2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem
pabalstiem”” projektu (pievienots pielikumā).
2. Atcelt Dundagas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr.11 “Grozījumi
Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
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ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālajiem pabalstiem.””
Lēmums nosūtāms: Sociālajam dienestam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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Nr.64.

18.§
Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu
Pamats
Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmā daļa; likuma “Par pašvaldībām” 21.pants;
Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada
pašvaldības nolikums” 113.punkts
Mērķis
Iesnieguma izskatīšana
Izvērtējums
1)
Dundagas novada pašvaldībā saņemts Z.Z. (turpmāk arī – iesniedzēja) 2015.gada 16.marta
iesniegums, kas Dundagas novada pašvaldībā reģistrēts 2015.gada 19.martā ar numuru DD-326.2/15 (turpmāk arī – iesniegums). Ar iesniegumu apstrīdēts Dundagas novada pašvaldības
Sociālā dienesta 2015.gada 2.februāra lēmums Nr.2-8/76 “Par sociālās aprūpes pakalpojumu
dzīvesvietā piešķiršanu” (turpmāk arī – Sociālā dienesta lēmums). No iesnieguma konstatējams,
ka iesniedzēja vēlas, lai augstāka iestāde atceļ Sociālā dienesta lēmumu.
Iesniedzēja lūdz atcelt Sociālā dienesta lēmumu, jo Sociālā dienesta lēmumā noteikts, ka
A.K. dienā ir nepieciešama viena stunda, lai aprūpētājs veiktu savus pienākumus. Iesniedzēja
nonākusi pie secinājuma, ka viņai kā aprūpētājai ar šo vienu stundu nepietiek – katru dienu ir
vajadzīgas vismaz 2 – 3 stundas un arī vakarā ir jābrauc, lai iedotu zāles. Tas viss nav iekļaujams
vienas stundas laikā.
2)
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu administratīvo aktu var
apstrīdēt adresāts, trešā persona, šā likuma 29.pantā minētais tiesību subjekts, kā arī privātpersona,
kuras tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts ierobežo un kura
administratīvajā procesā nav bijusi pieaicināta kā trešā persona. Administratīvā procesa likuma
28.panta pirmā daļa nosaka, ka par trešo personu administratīvajā procesā var būt privātpersona,
kuras tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts var ierobežot. Minētā panta
trešā daļa nosaka, ka trešajai personai administratīvā procesa dalībnieka statusu piešķir ar iestādes
vai tiesas lēmumu pēc šīs personas iesnieguma. No minētajām tiesību normām izriet
priekšnoteikums, kam jāpastāv, lai personai būtu tiesības apstrīdēt administratīvo aktu.
Administratīvo aktu var apstrīdēt persona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais
administratīvais akts var ierobežot. Tādējādi, lai konstatētu, vai iesniegumu var izskatīt pēc
būtības, vispirms ir jāpārliecinās, vai iesniedzējam piemīt subjektīvās tiesības apstrīdēt minēto
lēmumu.
3)
Tiesību teorijā ir atzīts, ka tīri saimnieciskas, finansiālas, abstraktas vai sociālas intereses,
kuras nav pamatotas ar tiesību normu, nav “tiesiskās intereses”. [Skatīt: Neimanis J. Trešā persona
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bez pastāvīgiem prasījumiem. Jurista Vārds, 2009.gada 11.augusts, Nr.32 (575)]. Tāpat atbilstoši
izveidotajai tiesu praksei, ja netiek pierādīta tieša tiesiska interese, pastāv tā sauktā tiesiskas
intereses neesamības prezumpcija. [Skatīt: Senāta Administratīvo lietu departamenta 2005.gada
17.augusta
lēmums
lietā
Nr.
SKA
-394
(10.punkts).
http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department3/2005/ska-394-2005.pdf]. Tiesiskas sekas
tiek radītas tad, ja ar attiecīgo lēmumu tiek saistoši ietekmētas tiesiskās attiecības, proti, ja tiek
saistoši ietekmēts privātpersonas subjektīvo publisko tiesību un pienākumu loks – papildināts vai
samazināts. Tātad, lai konstatētu, vai iesniedzēja var apstrīdēt Sociālā dienesta lēmumu ir
nepieciešams noskaidrot, vai iesniedzējai pastāv publiski tiesiskā interese vai šo interešu
aizskārums ir Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas sekas.
4)
Sociālā dienesta lēmums nepiešķirt vai neatņem iesniedzējai tiesības vai pienākumus, kā
arī tam saistoši netiek konstatēts tiesiskais vai faktiskais stāvoklis. Iesniedzēju tiešā veidā
neaizskar Sociālā dienesta lēmuma tiesiskie aspekti vai lēmuma pieņemšanas pamatotība, bet
iesniedzējai iespējams tiek aizskartas saimnieciskās un privāttiesiskās intereses – iespēja noteiktā
apjomā sniegt aprūpētāja pakalpojumus. Tādējādi secināms, ka ar Sociālā dienesta lēmumu netiek
aizskartas iesniedzējas publiski tiesiskās intereses, bet, iespējams, privāttiesiskās. Vērā ņemams
arī apstāklis, ka administratīvā akta adresāts Sociālā dienesta lēmumu nav apstrīdējis.
5)
Ņemot vērā iepriekš minēto, iesniedzējai nav subjektīvo publisko tiesību, lai apstrīdētu
Sociālā dienesta lēmumu, tādējādi nav pamata izskatīt iesniegumu pēc būtības. Pastāvot šādiem
apstākļiem un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu un Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu
Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 113.punktu atsakāma iesniedzējas iesnieguma
izskatīšana pēc būtības.
Dundagas novada Dome nolemj:
Atteikt izskatīt Z. Z. 2015.gada 16.marta iesniegumu pēc būtības.

Lēmums nosūtāms Iesniedzējai, Centrālajai administrācijai, Sociālajam dienestam
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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