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 28. maijā

Nr.5.

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 8 deputāti: Una Sila, Aldons Zumbergs, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja,
Smaida Šnikvalde, Andra Grīvāne, Linda Pavlovska, Ansis Roderts
Nepiedalās: Guntis Pirvits - darba dēļ
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektors Visvaldis Radelis, Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājs Lauris Laicāns, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, juriskonsults Aigars
Šturms, NĪ un PI nod.vadītājs Guntis Kārklevalks, Kubalu skolas-muzeja vadītājs Ivars Abajs
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, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm.
2. Par papildu finansējumu parka estrādes soliņu ierīkošanai.
3. Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja atkārtotai akreditācijai
nepieciešamo muzeja darbības un attīstības dokumentu apstiprināšanu
4. Par Mazirbes internātpamatskolas apkures katla un apkures sistēmas remontu.
5. Par kopētāja iegādi Mazirbes internātpamatskolā.
6. Par īpašuma «Ceļš Valpene-Sabdagas» iegūšanu īpašumā.
7. Par grozījumiem 2014.gada 15.jūlijā noslēgtajā līgumā “Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu”.
8. Par ātri uzstādāmās nojumes iegādi.
9. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par zemesgabalu nomas maksas apmēru”.
10. Par zemju nomu.
11. Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
2015.gadā
12. Par noteikumiem „Par Dundagas novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu Nr.2; Nr.3; Nr.4
„Dobēji, Sabdagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā”.
13. Par izsoles “Par Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14, Dundagā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā atsevišķu telpu nomas tiesību izsoli” rezultātu
apstiprināšanu
14. Par informācijas pieprasījumu
15. Par grozījumiem projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2015.gadā
vērtēšanas komisijas sastāvā
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāriņi”
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pīlādži”
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18. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā Nr.288 “Par
Medību koordinācijas komisiju”
19. Par nekustamā īpašuma „Tierķi” sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Egļkalni”
21. Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Krūmiņi”
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Rozīši”
23. Par dzīvokļu jautājumiem
24. Par Kolkas ciema valdes sastāvu
25. Par nekustamā īpašuma „Stūrīši” sadalīšanu
26. Par nekustamā īpašuma „Mesterkalni” sadalīšanu
Dažādi jautājumi
Sēdei pievienojas deputāts Aldons Zumbergs.

1.§
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi
Izpilddirektors V.Radelis informē par veiktajiem iepirkumiem:
- Ir pārdots Kolkas mikroautobuss
- PII „Kurzemīte” grupiņas remonta darbu iepirkums noslēdzies ar ietaupījumu
secībācībā pret plānotajiem izdevumiem
- Ir notikusi telpu nomas izsole kafejnīcas ierīkošanai pilī
 Ir veikts plānotais remonts Stacijas ēkā
 Informē par Dundagā notikušo Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmi
 5.jūnijā pašvaldībā viesosies Saldus novada pašvaldības delegācija
Jautājumi:
A.Zumbergs- Par bankomāta uzstādīšanu Kolkā
V.Radelis- Situācija ir sarežģījusies, jo bankas uzstādījums, ka ir nepieciešams papildus piesaistīt
~ 300-400 klientus, šobrīd, sakarā ar SIA „Līcis 93” darbības apturēšanu uz laiku, nav izpildāms
L.Pavlovska- Kā tiek risināts jautājums par parādiem par ūdens apgādi?
A.Šturms- Pašvaldības uzņēmumiem ir nosūtīti brīdinājumu un prasības pieteikumu paraugi.
G.Abaja- Vai tiek strādāts pie domes lēmumu, kas pieņemts pie budžeta apstiprināšanas, par
priekšlikumu izstrādi pašvaldības ieņēmumu palielināšanas
V.Radelis- Laika trūkuma dēļ šis jautājums vēl nav izpildīts.
G.Abaja norāda, ka tādos gadījumos ir jālūdz lēmuma izpildes termiņa pagarinājums.
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē par:
Konkursa uz projektu vadītāja amata vietu rezultātiem – uzvarējusi Baiba Reimane. Tā kā starp
tiešo darba devēju un darbinieku pastāv interešu konflikts, ir veiktas konsultācijas ar KNAB, kā
rezultātā priekšsēdētājs ar savu 06.05.2015. rīkojumu Nr.4-2.1/15/12 „Par valsts amatpersonas
funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai”, ar kuru noteicis Saimnieciskā dienesta
vadītājam realizēt visas iestādes vadītāja tiesības un pienākumus attiecībā uz Baibu Reimani.
G.Abaja norāda, ka dome nav lēmusi par strukturālām izmaiņām, līdz ar ko Saimnieciskā dienesta
funkcijās nav projektu vadīšana.
Juriskonsults A.Šturms izskaidro šādas darbības apsvērumus pamatojot to ar normatīviem aktiem,
tai skaitā arī par padotības realizēšanu attiecībā uz projektu vadītāju caur Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāju.
A.Zumbergs norāda, ka šobrīd atbildība par konkrēto darbinieku būtu jāuzņemas domes
priekšsēdētājam kā augstākstāvošai amatpersonai.
A.Šturms norāda, ka tas ir pretrunā ar likuma „Par pašvaldībām” normām.
G.Abaja atkārtoti norāda, ka strukturēšana ir domes kompetence un tai var būt vairāki varianti.
Domes priekšsēdētājs uzskata, ka šīs lietas, kas saistītas ar pašvaldības struktūru, ir jāsakārto
iespējami ātrākā laikā.
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Vēl domes priekšsēdētājs sniedz informāciju par šādiem jautājumiem:
- par pašvaldības sadraudzības vizīti uz Čehiju 18.-22.jūnijā (30 cilvēku sastāvā)
- par Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertu Talsos 31.maijā
- par SIA „Ziemeļkurzeme” valdes locekli (ir iesniegti dokumenti par A.Bāliņu)
- par sēdēm jūnijā- Finanšu komitejas sēde 17.jūnijā plkst.13.00 un domes sēde 29.jūnijā
plkst.13.00

2.§
Par papildu finansējumu parka estrādes soliņu ierīkošanai
G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska
Pamats:
1. Likums „Par pašvaldību budžetiem”;
2. Līgums Nr. DD-3-13.1/15/8 no 27.05.2015. “Soliņu izgatavošana un uzstādīšana vasaras
brīvdabas estrādē Dundagas pils parkā” (iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2015/5).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.85 „Par papildu finansējumu parka estrādes soliņu ierīkošanai”. Lēmums
pievienots protokolam.

3.§
Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja atkārtotai
akreditācijai nepieciešamo muzeja darbības un attīstības dokumentu apstiprināšanu

G.Laicāns
PAMATOJUMS
LR Muzeju likums; LR Ministru kabineta „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” Nr. 956,
„Muzeju akreditācijas noteikumi” Nr. 532; Dundagas novada pašvaldības iestādes „Kubalu
skolas – muzeja” (turpmāk – Muzejs) nolikums; Dundaga novada Attīstības programma
2014. – 2020. gads
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.86 „Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja
atkārtotai akreditācijai nepieciešamo muzeja darbības un attīstības dokumentu apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
Sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts.

4.§
Par Mazirbes internātpamatskolas apkures katla un apkures sistēmas remontu
G.Laicāns, G.Abaja
Pamatojums:
01.06.1999. Izglītības likuma 17.panta Pašvaldību kompetence izglītībā 3.punkta Republikas
pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība: 7.apakšpunkts. „(Pašvaldība) uztur tās padotībā esošās
izglītības iestādes, izņemot speciālās izglītības iestādes, speciālās izglītības klases un grupas
vispārējās izglītības iestādēs, internātskolas, arī tās, kuras tiek finansētas no valsts budžeta,
ievērojot, ka šo iestāžu finansiālais nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta
noteikto, un kontrolē šo finanšu līdzekļu izmantošanu”.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.87 „Par Mazirbes internātpamatskolas apkures katla un apkures sistēmas
remontu”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par kopētāja iegādi Mazirbes internātpamatskolā
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamatojums:
Pilnvērtīgi nodrošināt iestādes darbību.
Izglītības likuma 17.p.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.88 „Par kopētāja iegādi Mazirbes internātpamatskolā”. Lēmums pievienots
protokolam.

6.§
Par īpašuma «Ceļš Valpene-Sabdagas» iegūšanu īpašumā
G.Laicāns, L.Pavlovska
Pamats
Likums “Par pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.89 „Par īpašuma «Ceļš Valpene-Sabdagas» iegūšanu īpašumā”. Lēmums
pievienots protokolam.

7.§
Par grozījumiem 2014.gada 15.jūlijā noslēgtajā līgumā
“Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu”
G.Laicāns
Pamats
Dundagas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmums Nr.33 “Par finansējumu biedrībai “Līvod
ĪT” 2015.gadā”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, A.Grīvāne, S.Šnikvalde,
A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –1 (L.Pavlovska)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.90 „Par grozījumiem 2014.gada 15.jūlijā noslēgtajā līgumā “Par pārvaldes
uzdevumu deleģēšanu””. Lēmums pievienots protokolam.
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8.§
Par ātri uzstādāmās nojumes iegādi
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
Dundagas novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra Saistošie noteikumi Nr.4 Par Dundagas
nobada pašvaldības budžetu 2015. Gadam”, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punkts un 21.pants
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.91 „Par ātri uzstādāmās nojumes iegādi”. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru”
G.Laicāns
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.92 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru””. Lēmums pievienots
protokolam.

10.§
Par zemju nomu
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. Iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemi iesniegums.
2. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas maksas
apmēru.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.93 „Par zemju nomu”. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursa
„Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2015.gadā
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
Dundagas novada domes 27.02.2015. sēdes lēmums Nr.43 15.§ „Par nolikumu „Atbalsts vietējo
iniciatīvu projektiem””. Nolikuma „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 4., 31., 32.punkts.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav; pildot likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus, balsošanā nepiedalās A.Zumbergs.
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.94 „Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursa „Atbalsts vietējo
iniciatīvu projektiem” 2015.gadā”. Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par noteikumiem “Par Dundagas novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu Nr.2;
Nr.3.; Nr.4 ,“Dobēji, Sabdagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā izsoli”
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, L.Pavlovska
Pamats
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.pants un II nodaļa
Secina, ka ir jāparedz, ka
1) esošais īrnieks izsolē var pieteikties, ja tam pret pašvaldību vai pašvaldības
uzņēmumu nav maksājumu parādu;
2) ja pretendents ir cita persona, pirkuma līgumā ir jāatrunā uz dzīvokli esošo parādu
nomaksas kārtība
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:

Pieņemt lēmumu Nr.95 „Par noteikumiem “Par Dundagas novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu Nr.2;
Nr.3.; Nr.4 ,“Dobēji, Sabdagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā izsoli””. Lēmums pievienots
protokolam.

13.§
Par izsoles “Par Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14,
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atsevišķu telpu nomas tiesību izsoli”
rezultātu apstiprināšanu
G.Laicāns,
Pamats
2015.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu Nr.76 (prot.Nr.4.13.§) apstiprināto izsoles noteikumu punkts
Nr.34. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
2015.gada 12.maija komisijas protokols Nr.4.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.96 „Par izsoles “Par Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils
ielā 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atsevišķu telpu nomas tiesību izsoli”
rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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14.§
Par informācijas pieprasījumu
G.Laicāns
Pamats
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 1.pants, 12.pants; Informācijas atklātības likuma 5.panta
otrās daļas 4.punkts, 12.panta pirmā daļa; Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmā daļa;
Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada
pašvaldības nolikums” 113.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.97 „Par informācijas pieprasījumu”. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par grozījumiem projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
2015.gadā vērtēšanas komisijas sastāvā
G.Laicāns
Pamats
1. Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums Nr.44 16.§ „Par projektu konkursa
„Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.
2. Dundagas novada domes 23.04.2015. sēdes lēmums Nr.82 18.§ „Par Andra Kojro
atbrīvošanu no darba komisijā”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.98 „Par grozījumiem projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” 2015.gadā vērtēšanas komisijas sastāvā”. Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāriņi”
G.Laicāns
Pamats
1. A.N. 30.04.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.04.2015. ar Nr. DD-326.1/15/153-N).
2. Dundagas novada domes 27.11.2014. sēdes lēmums Nr.294 (protokols Nr.18, 19.§) „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Bāriņi”.
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 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.99 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāriņi””.
Lēmums pievienots protokolam.
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17.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pīlādži”
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1.
SIA „Metrum” 27.04.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
30.04.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/156-S).
2.
Dundagas novada domes 29.01.2014. sēdes lēmums Nr.24 (protokols Nr.1, 25.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pīlādži”.
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 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.100 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pīlādži””.
Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā
Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju”
G.Laicāns
Pamats
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un 3.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.101 „Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada
27.novembra lēmumā Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju””. Lēmums pievienots
protokolam.

19.§
Par nekustamā īpašuma „Tierķi” sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi
G.Laicāns
Pamats
 V.R. 20.04.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 20.04.2015. ar Nr. DD3-26.1/15/135-R).
 Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa, 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
 Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada Dundagas
pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.102 „Par nekustamā īpašuma „Tierķi” sadalīšanu un zemes ierīcības projekta
izstrādi”. Lēmums pievienots protokolam.
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20.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Egļkalni”
G.Laicāns
Pamats
1. S.A. 06.05.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 06.05.2015. ar Nr. DD-326.1/15/164-A).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3.
12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4.
Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
5.
30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 12.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.103 „Par nekustamā īpašuma „Tierķi” sadalīšanu un zemes ierīcības projekta
izstrādi”. Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Krūmiņi”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. J.Z.
iesniegums
(reģistrēts
Dundagas
novada
pašvaldībā
21.05.2015.
ar
Nr.DD-3-26.1/15/199-Z).
2. 30.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 38., 39.3., 98., 102.punkti.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
4. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.104 „Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Krūmiņi””.
Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Rozīši”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. I.K. 21.05.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 21.05.2015. ar Nr.
DD-3-26.2/15/198-K).
2. Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums Nr.41 (protokols Nr.2, 13.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Rozīši””.
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.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.105 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Rozīši””.
Lēmums pievienots protokolam.

23.§
Par dzīvokļu jautājumiem
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja
23.1.

Par dzīvojamās platības īri.

Pamatojums
A.P. iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/148-P no 23.04.2015. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 13. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 2.4.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.106 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.

23.2.

Par dzīvojamās platības īri.

Pamatojums
S.S. iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/125-S no 13.04.2015. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 13. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 2.2.punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.107 „Par dzīvokļu jautājumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
Papildus lēmums
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē jūnijā ziņot operatīvo informāciju par
pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļos dzīvojošiem bez īres līguma.
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24.§
Par Dundagas novada Kolkas pagasta
konsultatīvās Kolkas ciema valdes sastāvu
G.Laicāns
Pamats
Dundagas novada Kolkas pagasta konsultatīvās Kolkas ciema valdes nolikuma
(apstiprināts Dundagas novada domes 2009.gada 8.jūlija sēdē ar lēmumu Nr.25) 5.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.108 „Par Dundagas novada Kolkas pagasta konsultatīvās Kolkas ciema
valdes sastāvu”. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par nekustamā īpašuma „Stūrīši” sadalīšanu
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Nams 777” 22.05.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
26.05.2015. ar Nr. DD-3-26.1/15/207-N).
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, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.109 „Par nekustamā īpašuma „Stūrīši” sadalīšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

26.§
Par nekustamā īpašuma „Mesterkalni” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1) J.L. 22.05.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 26.05.2015. ar Nr.
DD-3-26.1/15/206-L).
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, U.Sila, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.110 „Par nekustamā īpašuma „Mesterkalni” sadalīšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgta plkst. 12.20.
Protokols parakstīts 03.06.2015.
Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.85.

28.05.2015.

2.§
Par papildu finansējumu parka estrādes soliņu ierīkošanai
Pamats:
1. Likums „Par pašvaldību budžetiem”;
2. Līgums Nr. DD-3-13.1/15/8 no 27.05.2015. “Soliņu izgatavošana un uzstādīšana vasaras
brīvdabas estrādē Dundagas pils parkā” (iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2015/5).
Mērķis
Piešķirt papildus finansējumu parka estrādes soliņu ierīkošanai no budžetā plānotiem līdzekļiem.
Izvērtējums:
Pamatojoties uz pasūtītāja rīkotā iepirkuma “Soliņu izgatavošana un uzstādīšana vasaras brīvdabas
estrādē Dundagas pils parkā” (iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2015/5) rezultātiem un
izpildītāja SIA „ERTEKS” iesniegto piedāvājumu noslēgts līgums par euro 19 975,53. 2015. gada
budžetā šim mērķim bija ieplānoti euro 18 000,00. Nepieciešamo finansējumu euro 1 975,53
apmērā iespējams novirzīt no Nekustamo īpašumu un projektu ieviešanas nodaļas budžetā Baltās
skolas remontam paredzētiem līdzekļiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt papildu finansējumu € 1975.53 parka estrādes soliņu ierīkošanai no PII „Kurzemīte”
grupiņas remonta iepirkuma rezultātā budžetā ietaupītajiem līdzekļiem. Ņemt vērā pie budžeta
grozījumiem.
Lēmums nododams izpildei: NĪA un projektu apsaimniekošanas nodaļa, finanšu speciāliste

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.86.

28.05.2015.

3.§
Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja atkārtotai
akreditācijai nepieciešamo muzeja darbības un attīstības dokumentu apstiprināšanu
PAMATOJUMS
LR Muzeju likums; LR Ministru kabineta „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” Nr. 956,
„Muzeju akreditācijas noteikumi” Nr. 532; Dundagas novada pašvaldības iestādes „Kubalu
skolas – muzeja” (turpmāk – Muzejs) nolikums; Dundaga novada Attīstības programma
2014. – 2020. gads
MĒRĶIS
Apstiprināt Muzeja akreditācijas iesniegumam pievienojamos Muzeja darbības un attīstības
pamatdokumentus 2015. – 2019. gadam (Muzeja darbības un attīstības stratēģija,
pētniecības darba politika, komunikācijas politika), Muzeja krājuma noteikumus un Muzeja
krājuma komisijas nolikumu
IZVĒRTĒJUMS
Saskaņā ar vienošanos ar LR Kultūras ministriju, Kubalu skolas – muzeja akreditācija plānota
2015. gada 3. jūnijā. LR Muzeju likuma 9. panta 1. daļa nosaka pašvaldības muzeja
pienākumu nokārtot akreditāciju, savukārt LR Ministru kabineta „Muzeju akreditācijas
noteikumi” Nr. 532 nosaka muzeja atkārtotai akreditācijai nepieciešamo dokumentāciju. Ar
Dundagas novada Domes lēmumu Nr.321 (prot. Nr.14., 36§; 16.12.2009) apstiprinātajos
Muzeja krājuma noteikumos un Muzeja krājuma komisijas nolikumā, nepieciešami
grozījumi, saskaņojot dokumentu saturu ar aktuālo LR Muzeju likuma, LR MK „Noteikumiem
par Nacionālo muzeju krājumu” redakciju un Muzeja nolikumu
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt lēmuma projektam pievienotos dokumentus
1.
Kubalu skolas – muzeja darbības un attīstības stratēģija 2015. – 2020. gadam.
2.
Kubalu skolas – muzeja krājuma komplektēšanas, saglabāšanas un izmantošanas
politika 2015. – 2020. gadam.
3.
Kubalu skolas – muzeja pētniecības darba politika 2015. – 2020. gadam.
4.
Kubalu skolas – muzeja komunikācijas politika 2015. – 2020. gadam.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.87.

28.05.2015.

4.§
Par Mazirbes internātpamatskolas apkures katla un apkures sistēmas remontu
Pamatojums:
01.06.1999. Izglītības likuma 17.panta Pašvaldību kompetence izglītībā 3.punkta Republikas
pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība: 7.apakšpunkts. „(Pašvaldība) uztur tās padotībā esošās
izglītības iestādes, izņemot speciālās izglītības iestādes, speciālās izglītības klases un grupas
vispārējās izglītības iestādēs, internātskolas, arī tās, kuras tiek finansētas no valsts budžeta,
ievērojot, ka šo iestāžu finansiālais nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta
noteikto, un kontrolē šo finanšu līdzekļu izmantošanu”.
Mērķis
Veikt ārkārtas apkures katla remontu un apkures sistēmas remontu Mazirbes internātpamatskolā,
lai nodrošinātu iestādes darbību.
Izvērtējums:
Mazirbes internātpamatskolā 2015.gada marta sākumā ir veikts apkures katla remonts, jo
bija izkususi granulu padeves caurule. Tika izsaukts meistars no SIA „Adax2”, kas veica granulu
padeves caurules un sensoru nomaiņu. Remontdarbi izmaksāja 589,51. Rēķina apmaksai izmantoti
līdzekļi, kas pie budžeta veidošanas bija paredzēti dalībai speciālo skolu pasākumos.
Mazirbes internātpamatskolā nepieciešamas veikt ārkārtas apkures caurules remontu, jo tika
novēroti apkures sistēmas spiediena zudumi, kas liecināja par apkures sistēmas plīsumu.
Apsekojot visu sistēmu tika atklāts caurules plīsums skolas ēkas pagraba stāvā. Caurules ir
kalpojušas no skolas celšanas laika - 1940.gada. Nepieciešams veikt caurules plīsušās daļas
nomaiņu, lai varētu pieslēgt skolai apkuri.
Remonta veikšanai nepieciešami € 1415,89.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Mazirbes internātpamatskolas apkures katla remontam € 590,00 un apkures sistēmas
remontam € 1416,00 no iepirkuma rezultātā budžetā ietaupītajiem līdzekļiem. Ņemt vērā pie
budžeta grozījumiem.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.88.

28.05.2015.

5.§
Par kopētāja iegādi Mazirbes internātpamatskolā
Pamatojums:
Pilnvērtīgi nodrošināt iestādes darbību.
Izglītības likuma 17.p.
Mērķis
Iegādāties jaunu kopētāju Mazirbes internātpamatskolā, lai pilnvērtīgi nodrošinātu iestādes
darbību un mācību materiālu sagatavošanu.
Izvērtējums:
Mazirbes internātpamatskolā nepieciešams iegādāties jaunu kopētāju, jo esošajam kopētājam
pasliktinājusies kopēšanas kvalitāte – lapas vidū 10-12cm plata svītra, kopētājs kalpo no
2006.gada. Konsultējoties ar SIA „Biroja tehnikas eksperts” par iespējamo remontu, tika
konstatēts, ka bojāts krāsns teflona rullis un remonts izmaksā no 400 – 450euro bez PVN. Tādēļ
lietderīgāk ir iegādāties jaunu kopētāju. Jauna kopētāja iegādei nepieciešami 390,00 euro.
Pielikumā pievienots



SIA „Biroja Tehnikas Eksperts” defektācijas akts nr.70515/01;
kopētāju cenu aptauja.
Dundagas novada Dome nolemj:

Piešķirt EUR 390,00 no budžeta papildus ienākušiem līdzekļiem, jauna kopētāja iegādei Mazirbes
internātpamatskolā. Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.89.

28.05.2015.

6.§
Par īpašuma «Ceļš Valpene-Sabdagas» iegūšanu īpašumā
Pamats
Likums “Par pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Mērķis
Zemes īpašuma iegāde uz kura atrodas pašvaldības ceļš Valpene Sabdagas.
Izvērtējums
Ir saņemts SIA Dundaga iesniegums Nr. DD-3-26.2/15 ar piedāvājumu atpirkt zemes
īpašumu “Ceļš Valpene-Sabdagas” ar kadastra Nr.8850 031 0079 platība 1,16 ha par EUR 500,00.
Uz šī īpašuma daļas atrodas Dundagas novada pašvaldībai Latvijas Valsts ceļu pašvaldību ceļu un
ielu datu bāzē ir reģistrēts autoceļš ar Nr.4 Valpene-Sabdagas (kopējais garums 3,492 km).
Ir priekšlikums atpirkt šo zemi par EUR 500,00 pašvaldības ceļu infrastruktūrai, tādējādi
pagarinot arī šo ceļu līdz 4,1 km, jo uz doto brīdi reģistrētais ceļš beidzas lauka vidū. 2006.gadā
pēc vētras postījumiem minētais autoceļš tika labots par ES līdzekļiem.
Ir iecere labot šo autoceļu no 0,700 kilometra līdz 4,100 kilometram par ES līdzekļiem, kuri
būs pieejami tuvākajos gados, lauksaimniecības vajadzībām.
Iegādājoties šo zemi tiek sakārtotas īpašuma tiesības pašvaldības ceļu infrastruktūras
objektam.
Likums "Par pašvaldībām" 14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību
īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pirkt īpašumu “Ceļš Valpene-Sabdagas” ar kadastra Nr.8850 031 0079 platība 1,16 ha par EUR
500,00. Līdzekļus ņemt no sniega tīrīšanai ietaupītajiem līdzekļiem.
Lēmums nosūtāms: SIA Dundaga.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam.

Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.90.

28.05.2015.

7.§
Par grozījumiem 2014.gada 15.jūlijā noslēgtajā līgumā
“Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu”
Pamats
Dundagas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmums Nr.33 “Par finansējumu biedrībai “Līvod
ĪT” 2015.gadā”
Mērķis
Grozīt līgumu
Izvērtējums
Starp Dundagas novada pašvaldību un biedrību “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT””
2014.gada 15.jūlijā tika noslēgts līgums par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu. Minētais līgums
nosaka, ka pārvaldes uzdevuma veikšana tiek uzdota līdz 2015.gada 14.jūlijam. Pamatojoties uz
minēto līgumu Dundagas novada dome 2015.gada 26.februārī pieņēma lēmumu Nr.33 “Par
finansējumu biedrībai “Līvod ĪT”, tas ir, par finansējuma piešķiršanu biedrībai tai uzdoto
pārvaldes uzdevumu veikšanai 2015.gadā. Ņemot vērā iepriekš minēto, līgumā ir nepieciešams
izdarīt grozījumus, tas ir, noteikt, ka uzdevumu veikšana tiek veikta visu 2015.gadu, un izdarīt
grozījumus līguma pielikumos.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt līguma projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Domes priekšsēdētājs
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.91.

28.05.2015.

8.§
Par ātri uzstādāmās nojumes iegādi
Pamats
Dundagas novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra Saistošie noteikumi Nr.4 Par Dundagas
nobada pašvaldības budžetu 2015. gadam”, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punkts un 21.pants
Mērķis
Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana.
Izvērtējums
Kultūras, sporta pasākumu organizēšanai Saimnieciskā dienesta rīcībā ir 2 ātri uzstādāmās
nojumes 3x4 m dažādām vajadzībām un 2x2 m apskaņotāju vajadzībām. Uzceļot jauno parka
estrādi, būtu nepieciešams iegādāties ātri uzstādāmo alumīnija nojumi 4x8 m muzikantu,
aparatūras izvietošanai uz estrādes, kā arī citām aktivitātēm novada ietvaros. Saimnieciskā
dienesta budžetā ir ietaupījušies līdzekļi un tos varētu izlietot minētās nojumes iegādei.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.Atļaut iegādāties ātri uzstādāmo nojumi 4x8m 1gb. par EUR 890.00.
2.Nepieciešamos līdzekļus ņemt no 2015.gada Saimnieciskā dienesta budžeta.
3. Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro.

Domes priekšsēdētājs
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.92.

28.05.2015.

9.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru”
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa; Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkts
Mērķis
Saistošie noteikumi tiek grozīti, lai atvieglotu tajos noteiktā lasāmību un lai mainītu
termiņu, uz kādu iespējams slēgt nomas līgumu par neapbūvēta zemesgabala, kuru nav tiesības
apbūvēt, nomu.
Izvērtējums
1) Saistošajos noteikumos nav gramatiski izlasāms, ka to 2. un 3.punktā noteiktā nomas
maksa ir gada nomas maksa, jo nav lietots vārdu savienojums “gada nomas maksa”, bet ir lietots
vārdu savienojums “nomas maksa”. Ņemot vērā Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, kas ir viens no
saistošo noteikumu izdošanas pamatiem, ir skaidrs, ka runa ir par gada nomas maksu. Lai
atvieglotu saistošo noteikumu lasāmību, 2. un 3.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā.
2) Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas 2015.gada 14.maija sēdē
pēc vēsturisko apstākļu izvērtēšanas, esošo faktisko apstākļu izvērtēšanas, pašvaldības plānotās
politikas zemesgabalu iznomāšanas jomā analīzes tika izteikts priekšlikums grozīt saistošo
noteikumu 8.punktu, nosakot termiņu – 12 gadi.
Dundagas novada Dome nolemj:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2013.gada
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par zemesgabalu nomas maksas apmēru”” projektu
(pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Kolkas pagasta pārvaldei

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

20
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.93.

28.05.2015.

10.§
Par zemju nomu
Pamats
1. Iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemi iesniegums.
2. Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes nomas maksas
apmēru.
Mērķis
Nodrošināt pašvaldības zemes īpašuma izmantošanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam un
nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķim, kā arī novērst lauksaimniecības zemes kvalitātes
pasliktināšanos.
Izvērtējums
Saņemts iesniegumi ar lūgumu iznomāt Dundagas Pašvaldības īpašumā un valdījumā esošus
zemes gabalus:
Np
k

Zemes gabala
nosaukums

Platība
ha

Kadastra
numurs

Plānotais
izmantošanas veids

Zemes gab.
statuss

1

Mazdārziņi

1,5

88500150098

Teritorijas
uzturēšana

piekrītoša

2

Zvērēni l/s daļa

0,47

88500180139

lauksaimniecība

piekrītoša

3

Stāvlaukums Kolkā
daļu

0,055

88620070202

Āra kafejnīca un
zivju tirdzniecība

īpašumā

4

Ozolnieki

2,00

88500220006

Lauksaimniecība un
medību saimniecība

Valsts rezerves
zeme fonds

Zemi iznomā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2, no 24.01.2013 “Par zemes
nomas maksas apmēru.
Dundagas novada Dome nolemj:
Iznomāt tabulā uzskaitītos zemes gabalus atbilstoši tabulā noteiktajiem mērķiem. Iznomāšanas
procesu uzdot organizēt privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. Pielikumā
iznomājamo platību kartes.

21

Npk

Zemes gabala nosaukums

Platība
ha

Kadastra numurs

Plānotais izmantošanas
veids

1

Mazdārziņi

1,5

88500150098

Teritorijas uzturēšana

2

Zvērēni l/s daļa

0,47

88500180139

lauksaimniecība

3

Stāvlaukums Kolkā daļu

0,055

88620070202

Āra kafejnīca un zivju
tirdzniecība

4

Ozolnieki

2,00

88500220006

Lauksaimniecība un
medību saimniecība

Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam un privatizācijas un atsavināšanas
komisijai.

Domes priekšsēdētājs
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Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.94.

28.05.2015.

11.§
Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” 2015.gadā
Pamats
Dundagas novada domes 27.02.2015. sēdes lēmums Nr.43 15.§ „Par nolikumu „Atbalsts vietējo
iniciatīvu projektiem””. Nolikuma „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 4., 31., 32.punkts.
Mērķis
Finansējuma piešķiršana projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2015.gadā.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 27.02.2015. sēdes lēmumu Nr.43 15.§ „Par nolikumu „Atbalsts
vietējo iniciatīvu projektiem”” tika apstiprināts nolikums „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
(turpmāk - nolikums).
Nolikuma 4.punts paredz, ka projektu konkursam (turpmāk - Konkurss) iesniegtos projektu
pieteikumus izvērtē Dundagas novada Domes (turpmāk – Dome) izveidota Konkursa komisija
(turpmāk - Komisija).
Nolikuma 31.punkts nosaka, ka Komisija lēmumu iesniedz Attīstības un plānošanas nodaļai,
kas sagatavo lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē.
Nolikuma 32.punkts nosaka, ka Dome pieņem galējo lēmumu par finansējuma piešķiršanu
projektiem.
Komisija saskaņā ar Nolikuma 29.punktu 07.05.2015. ir izvērtējusi projektu pieteikumus un
pieņēmusi lēmumu par atbalstāmajiem projektiem.
Dundagas novada Dome nolemj:
2015.gadā projektu konkursā „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” piešķirt finansējumu
sekojošiem projektiem:
1. Dundagas brīvās pieejas stadionā pieejamo vingrošanas rīku piedāvājuma klāsta
paplašināšana – EUR 932,10 (biedrība „Jauniešu klubs Dundaga”).
2. Vīdāles skolas teritorijas labiekārtošana. Informatīvā stenda uzstādīšana – EUR 810,00
(biedrība „Visvīdāle”).
3. Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana un
apzaļumošana – EUR 1000,00 (Kolkas katoļu draudze).
4. Krāsu mācības pamati – EUR 389,68 (biedrība „Dundangas Sendienas”).
5. Ēvažu stāvkrasta tūrisma informācijas un infrastruktūras projekts – EUR 265,78 (biedrība
„Ēvažu stāvkrasts”).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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12.§
Par noteikumiem “Par Dundagas novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu Nr.2;
Nr.3.; Nr.4 ,“Dobēji, Sabdagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā izsoli”
Pamats
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.pants un II nodaļa
Mērķis
Pašvaldības dzīvokļu Dobējos Nr.2; Nr.3.; Nr.4 ,“Dobēji, Sabdagas ciemā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā pirmās rakstiskās izsoles kārtību.
Izvērtējums
Pašvaldība lēmusi par dzīvokļu “Dobējos” pārdošanu un nosacīto cenu (sākumcenu) lēmums
Nr.73 no 23.04.2015. Vēl nepieciešams apstiprināt šo dzīvokļu īpašumu Nr.2, kadastra Nr.
8850 900 0499, Nr.3, kadastra Nr.8850 900 0500 un Nr.3, kadastra Nr.88509000498, izsoles
noteikumus. Ierosinu apstiprināt dzīvokļu izsoles nolikumus (pielikumā).
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt iesniegtos noteikumus “Par noteikumiem “Par Dundagas novada pašvaldības
dzīvokļu īpašumu Nr.2; Nr.3.; Nr.4 ,“Dobēji, Sabdagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā izsoli” projektus (pievienoti pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai

Domes priekšsēdētājs
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13.§
Par izsoles “Par Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14,
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā atsevišķu telpu nomas tiesību izsoli”
rezultātu apstiprināšanu
Pamats
2015.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu Nr.76 (prot.Nr.4.13.§) apstiprināto izsoles noteikumu punkts
Nr.34. Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas
2015.gada 12.maija komisijas protokols Nr.4.
Mērķis
Pašvaldības mantas atsavināšanas procedūras pabeigšana.
Izvērtējums
Saņemts viens piedāvājums iznomāt nedzīvojamās telpas Nr. 13., 14., 15., 49., kas atrodas ēkā ar
kadastra numuru 8850 020 0412 un adresi Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā). Piedāvājumu iesniedzis pretendents IK “RaiKoZ”. Viņa piedāvātā nomas maksa ir EUR
0,23 par 1 m² mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Saskaņā ar domes lēmumu izsoles nosacītā
nomas maksa noteikta EUR 0,20 par 1 m² mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. I
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt izsoles rezultātā piedāvāto nomas maksu EUR 0,23 par 1 m² mēnesī bez pievienotās
vērtības nodokļa un slēgt telpu nomas līgumu ar IK “RaiKoZ” par telpu Nr. 13., 14., 15., 49.
(turpmāk kopā sauktas arī – Nekustamais īpašums), kas atrodas ēkā ar kadastra numuru 8850 020
0412 un adresi Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai

Domes priekšsēdētājs
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14.§
Par informācijas pieprasījumu
Pamats
1) Fizisko personu datu aizsardzības likuma 1.pants, 12.pants; Informācijas atklātības likuma
5.panta otrās daļas 4.punkts, 12.panta pirmā daļa; 2. Administratīvā procesa likuma
79.panta pirmā daļa;
2) Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas
novada pašvaldības nolikums” 113.punkts
Mērķis
Izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu
Izvērtējums
1) Dundagas novada pašvaldībā 2015.gada 30.aprīlī saņemts un ar numuru DD-3-26.2/15
reģistrēts G.D. (turpmāk arī – Informācijas pieprasītāja) iesniegums “Par iestādes faktiskās
rīcības apstrīdēšanu” (turpmāk arī – Apstrīdēšanas iesniegums), kurā lūgts: 1) atcelt pilnībā
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora 2015.gada 20.aprīļa lēmumu Nr.323.1/15/152 “Par informācijas pieprasījumu” (turpmāk arī – Sākotnējais administratīvais
akts); 2) izskatīt vēlreiz pēc būtības Informācijas pieprasītājas 2015.gada 14.aprīļa
Dundagas novada pašvaldībai adresēto iesniegumu (turpmāk arī – Informācijas
pieprasījums) un izsniegt pieprasīto dokumentu.
2) Apstākļos, kad izdots Sākotnējais administratīvais akts par atteikumu sniegt informāciju,
Apstrīdēšanas iesniegums aplūkojams kā administratīvā akta apstrīdēšana, nevis kā iestādes
faktiskās rīcības apstrīdēšana. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 89.pantu būtiskas
faktiskās rīcības pazīmes ir iestādes rīcība publisko tiesību jomā, kas neizpaužas tiesību
akta veidā (esošajā gadījumā ir izdots Sākotnējais administratīvais akts) vai iestādes
bezdarbība (esošajā gadījumā ir izdots Sākotnējais administratīvais akts).
3)
Iepazīstoties ar Apstrīdēšanas iesniegumu konstatējami šādi Informācijas pieprasītājas
argumenti: 1) izskatot Informācijas pieprasījumu nav ņemti vērā argumenti, kas uzskaitīti
Informācijas pieprasījuma 1. – 4.punktos; 2) Informācijas pieprasītājai nav saprotama
nekonsekvence, atsakoties izsniegt pieprasīto dokumentu, ja iepriekš Dundagas novada pašvaldība
Informācijas pieprasītājai jau bija izsniegusi dokumentus, kas pēc būtības satur identisku
informāciju; 3) Dundagas novada pašvaldība pārkāpusi Administratīvā procesa likuma 8., 10. un
13.pantu.
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4)
Iepazīstoties ar Informācijas pieprasījumu, Sākotnējo administratīvo aktu un Apstrīdēšanas
iesniegumu Dundagas novada dome secina:
4.1. izskatot Informācijas pieprasījumu ir ņemti vērā argumenti, kas uzskaitīti
Informācijas pieprasījumā, tomēr tie nekādi neietekmē Fizisko personu datu aizsardzības
likuma 12.panta piemērošanu, tas ir, neatceļ nosacījumu, ka personas datus, kuri attiecas
uz noziedzīgiem nodarījumiem, sodāmību krimināllietās un administratīvo pārkāpumu
lietās, kā arī uz tiesas nolēmumu vai tiesas lietas materiāliem, drīkst apstrādāt tikai
likumā noteiktās personas un likumā noteiktajos gadījumos;
4.2. jautājumā par nekonsekvenci un Administratīvā procesa likuma 10.panta (tiesiskās
paļāvības princips) piemērošanu paskaidrojams, ka iestādes rīcībai jāatbilst tiesību
normām. Apstrīdētais administratīvais akts atbilst tiesību normām (sākotnējā
administratīvajā aktā sniegta gan argumentācija, gan atsauces uz tiesību normām).
Atzīmējams, ja iestāde kādreiz būtu pieļāvusi kļūdu, tad šāda kļūda nekādi nevarētu radīt
pamatu privātpersonai cerēt (paļauties), ka arī turpmāk iestāde pieļaus šādu kļūdu;
4.3. jautājumā par Administratīvā procesa likuma 8.panta (tiesību normu saprātīgas
piemērošanas princips) un 13.panta (samērīguma princips) piemērošanu paskaidrojams Apstrīdēšanas iesniegumā nav minēti argumenti, ka iestāde šos principus būtu pārkāpusi,
un šādus pārkāpumus nekonstatē arī dome.
5)
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta
otrās daļas 1.punktu un Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu
Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 113.punktu, Dundagas novada dome
Dundagas novada Dome nolemj:
NOLEMJ:
Atstāt negrozītu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora 2015.gada 20.aprīļa lēmumu
Nr. 3-23.1/15/152 “Par informācijas pieprasījumu”.
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 Centrālajai administrācijai, G.D.
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.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
28.05.2015.

Nr.98.

15.§
Par grozījumiem projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”
2015.gadā vērtēšanas komisijas sastāvā
Pamats
1. Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums Nr.44 16.§ „Par projektu konkursa
„Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.
2. Dundagas novada domes 23.04.2015. sēdes lēmums Nr.82 18.§ „Par Andra Kojro
atbrīvošanu no darba komisijā”.
Mērķis
Izdarīt grozījumus projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2015.gadā
vērtēšanas komisijas sastāvā.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmumu Nr.44 16.§ „Par projektu konkursa
„Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu” apstiprināja projektu
konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2015.gadā vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
Andris Kojro, Zinta Eizenberga, Lauris Laicāns, Aiga Ūdre, Gunta Abaja.
Ar Dundagas novada domes 23.04.2015. sēdes lēmumu Nr.82 18.§ „Par Andra Kojro
atbrīvošanu no darba komisijā” Andri Kojro atbrīvoja no vietējo iniciatīvu projektu konkursa
komisijas locekļa amata.
Dundagas novada Dome nolemj:
Veikt
grozījumus
Dundagas
novada
domes
26.02.2015.
sēdes
lēmumā
Nr.44. 16.§ „Par projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” vērtēšanas komisijas
apstiprināšanu”, izsakot nolemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” 2015.gadā
vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: Zinta Eizenberga, Lauris Laicāns, Aiga Ūdre, Gunta
Abaja, Baiba Reimane”.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
28.05.2015.

Nr.99.

16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bāriņi”
Pamats
1. A.N. 30.04.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.04.2015. ar Nr.
DD-3-26.1/15/153-N).
2. Dundagas novada domes 27.11.2014. sēdes lēmums Nr.294 (protokols Nr.18, 19.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Bāriņi”.
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 „Bāriņi” (kadastra Nr. 8850 023 0005) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 023 0005 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu Nr.294 (protokols Nr.18, 19.§) „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Bāriņi” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Bāriņi” ar kadastra Nr. 8850 023 0005 (turpmāk - nekustamais īpašums
„Bāriņi”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005, sadalot to septiņās daļās.
Nekustamā
īpašuma
„Bāriņi”
zemes
vienībai
ar
kadastra
apzīmējumu
8850 023 0005 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma
zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes ierīcības projekts paredz
sadalīt nekustamā īpašuma „Bāriņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 023 0005 atsevišķās zemes vienībās aptuveni 1,0 ha (viena zemes vienība) un 0,3 ha (sešas
zemes vienības) platībā.
Zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Bāriņi”, zemes vienībai
Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Bāriņi 2”, zemes vienībai Nr.3 „Bāriņi 3”, zemes vienībai
Nr.4 „Bāriņi 4”, zemes vienībai Nr.5 „Bāriņi 5”, zemes vienībai Nr.6 „Bāriņi 6”, zemes vienībai
Nr.7 „Bāriņi 7”.
Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt no valsts vietējā autoceļa V
1318 Virpe-Pāce, tad pa esošo un projektēto ceļu, kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var
kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesību nodibināšanai.
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 „Bāriņi” ar kadastra Nr.
8850 023 0005 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0005 sadalīšanai
septiņās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1.
0,4 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 saglabāt nosaukumu „Bāriņi” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM –
0601) 0,2 ha platībā un „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(NĪLM – 0101) 0,2 ha platībā.
2.2.
1,0 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Bāriņi 2” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (NĪLM – 0101).
2.3. 0,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu „Bāriņi 3” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM – 0601).
2.4. 0,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.4 piešķirt nosaukumu „Bāriņi 4” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM – 0601).
2.5. 0,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.5 piešķirt nosaukumu „Bāriņi 5” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM – 0601).
2.6. 0,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.6 piešķirt nosaukumu „Bāriņi 6” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM – 0601).
2.7. 0,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.7 piešķirt nosaukumu „Bāriņi 7” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM – 0601).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Atdodams personīgi pašvaldībā.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
28.05.2015.

Nr.100.

17.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pīlādži”
Pamats
1. SIA „Metrum” 27.04.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 30.04.2015. ar
Nr. DD-3-26.1/15/156-S).
2.
Dundagas novada domes 29.01.2014. sēdes lēmums Nr.24 (protokols Nr.1, 25.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pīlādži”.
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 „Pīlādži” (kadastra Nr. 8862 009 0002) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8862 009 0002 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 29.01.2014. sēdes lēmumu Nr.24 (protokols Nr.1, 25.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pīlādži” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Pīlādži” ar kadastra Nr. 8862 009 0002 (turpmāk - nekustamais īpašums
„Pīlādži”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 009 0002, sadalot to divās daļās.
Nekustamā
īpašuma
„Pīlādži”
zemes
vienībai
ar
kadastra
apzīmējumu
8862 009 0002 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 „Pīlādži” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8862 009 0002, atdalot zemes vienību 0,30 ha platībā.
Zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Pīlādži”, zemes vienībai
Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Pīlādzīši”.
Piekļuvi zemes vienībai Nr.1 paredzēts nodrošināt no valsts reģionālā autoceļa P131 TukumsĶesterciems-Mērsrags-Kolka un caur īpašumu „Tirguslauki”, zemes vienībai Nr.2 no valsts
reģionālā autoceļa P131 Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka, caur īpašumu „Tirguslauki” un
tālāk pa esošu ceļa servitūtu.
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 „Pīlādži” ar kadastra Nr.
8862 009 0002 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 009 0002 sadalīšanai divās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
1.1.
0,35 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 saglabāt nosaukumu „Pīlādži” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM –
0601).
1.2.
0,3 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM – 0601).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA „Metrum” Talsu birojam – Valdemāra iela 17, Talsi, LV-3201 (2 eksemplāri) .
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.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.101.

28.05.2015.

18.§
Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā
Nr.288 “Par Medību koordinācijas komisiju”
Pamats
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un 3.punkts
Mērķis
Grozīt Medību koordinācijas komisijas sastāvu
Izvērtējums
1.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 2015.gada 23.aprīļa lēmuma Nr.82 “Par Andra Kojro
atbrīvošanu no darba komisijā” 2.punktu Andris Kojro atbrīvots no Medību koordinācijas
komisijas (turpmāk arī – komisija) locekļa amata.
Ministru kabineta noteikumu 3.punkts nosaka, ka komisijas sastāvā iekļauj vienu
pašvaldības pārstāvi. Apstākļos, kad pašvaldības pārstāvis Andris Kojro no komisijas locekļa
amata ir atbrīvots, nepieciešams amatā iecelt citu pašvaldības pārstāvi. Pašvaldības ieskatā par
pašvaldības pārstāvi komisijā iekļaujama Sintija Gāliņa (Nekustamā īpašuma nodokļa
administrators).
2.
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” (turpmāk arī –
Ministru kabineta noteikumi) 3.punkts nosaka, ka komisijas sastāvā iekļaujams arī viens pārstāvis
no meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Šobrīd
komisijas sastāvā pārstāvis no meža īpašnieku apvienības nav iekļauts. Pašvaldības ieskatā par
meža īpašnieku apvienības pārstāvi komisijā iekļaujams Aldis Felts (AS “Latvijas Valsts meži”
Ziemeļkurzemes mežsaimniecības izpilddirektors, mežkopības vadītājs).
Dundagas novada Dome nolemj:
Izdarīt Dundagas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā Nr.288 “Par Medību
koordinācijas komisiju” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā:
“1.1. Sintija Gāliņa – pašvaldības pārstāvis;”.
2. Izteikt 1.6.punktu šādā redakcijā:
“1.6. Aldis Felts – meža īpašnieku apvienības pārstāvis”.
Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai
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
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LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
28.05.2015.

Nr.102.

19.§
Par nekustamā īpašuma „Tierķi” sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi
Pamats
1. V.R. 20.04.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 20.04.2015. ar Nr. DD3-26.1/15/135-R).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa, 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada Dundagas
pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Tierķi” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Tierķi” ar kadastra Nr. 8850 017 0151 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Tierķi”) kopplatība ir 46,80 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no
1) 10,70 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0023;
2) 36,10 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0151.
Nekustamā īpašuma „Tierķi” 1/2 domājamo daļu īpašniece ir I.A. un 1/2 domājamo daļu
īpašniece ir V.R.
Saskaņā ar Aizputes pilsētas bāriņtiesas pilnvaru (izsniegta 23.01.2004. Aizputē) I.A. ir
pilnvarojusi V.R. rīkoties ar nekustamā īpašuma „Tierķi” daļu.
V.R. vēlas:
1) sadalīt nekustamo īpašumu „Tierķi”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 017 0151;
2) nekustamā īpašuma „Tierķi” 36,1 ha lielo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 017 015, kuru 32,8 ha platībā aizņem meži, 2,9 ha krūmāji, 0,1 ha zem ūdens un 0,3
ha zem ceļiem sadalīt divās daļās.
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).
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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.
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
„Tierķi”
zemes
vienība
ar
kadastra
apzīmējumu
8850 017 0151 atrodas funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L) un „Mežu teritorija”
(M).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.3. punkts
nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība mežu teritorijā (M) vietās ārpus īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma teritorijas un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas ir 2 ha.
Saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 97.3. punkts nosaka,
ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauksaimniecības teritorijā (L) ir 2 ha.
Sadalot nekustamā īpašuma „Tierķi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 017 0151 divās daļās veidotos aptuveni 18,0 ha un 18,1 ha lielas zemes vienības, līdz ar to
sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama no vietējā valsts autoceļa V1382
Meļķi-Ostes-Neveja-Tierķi.
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) Piekrist nekustamā īpašuma „Tierķi” ar kadastra Nr. 8850 017 0151 sadalīšanai, atdalot no
tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0151.
2) Nekustamā īpašuma „Tierķi” ar kadastra Nr. 8850 017 0151 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 017 0023 pēc sadalīšanas atstāt nosaukumu „Tierķi”.
3) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Tierķi” ar kadastra
Nr. 8850 017 0151 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0151, sadalot to divās
daļās (1.pielikums).
4) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
5) Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām.
6) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
7) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo ar
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
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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: V.R. – xxxx, Dundagas nov., LV-3270.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.103.

28.05.2015.

20.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Egļkalni”
Pamats
1. S.A. 06.05.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 06.05.2015. ar Nr. DD-326.1/15/164-A).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4.
Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošie noteikumi Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
5.
30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 12.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Egļkalni” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Egļkani” ar kadastra Nr. 8850 017 0032 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Egļkani”) kopplatība ir 5,90 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0032, kuru 5,3 ha platībā aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,3 ha zem ēkām un 0,3 ha zem ceļiem.
Nekustamā īpašuma „Egļkani” īpašnieks ir zemnieku saimniecība „Daiki”.
Saskaņā ar Dundagas novada bāriņtiesas pilnvaru (izsniegta 23.04.2015.) J.L. ir pilnvarojis
R.A. piedalīties zemes vienības robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas darbos
nekustamajam īpašumam „Egļkalni”.
Saskaņā ar Dundagas novada bāriņtiesas ģenerālpilnvaru (izsniegta 23.04.2015.) R.A. ir
pilnvarojusi S.A. pārstāvēt savas intereses un būt par savu pilnvaroto pārstāvi visos jautājumos,
kas saistīti ar nekustamā īpašuma „Egļkalni” apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.
S.A. vēlas nekustamā īpašuma „Egļkani” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017
0032 sadalīt divās daļās, atdalot aptuveni 0,6 ha lielu zemes vienību.
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
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īpašuma
„Egļkalni”
zemes
vienība
ar
kadastra
apzīmējumu
8850 017 0032 atrodas funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L).
Saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 97.3. punkts nosaka,
ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauksaimniecības teritorijā (L) ir 2 ha.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” 12.punktu, ja nepieciešams sadalīt jau apbūvētu zemes vienību, pieļaujama atkāpe no
teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās zemes vienību minimālās platības, apbūves
blīvuma un apbūves intensitātes, kā arī citām prasībām, ja tiek nodrošināta piekļūšana pie katras
zemes vienības. Saskaņā ar šajā punktā minētajiem nosacījumiem izveidotās zemes vienības tālākā
izmantošana veicama atbilstoši teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam.
Uz nekustamā īpašuma „Egļkalni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0032
atrodas dzīvojamā ēka, nojume, kūts un saimniecības ēka.
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama no servitūta ceļa.
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 „Egļkalni” ar kadastra
Nr. 8850 017 0032 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0032, 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. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”.
4. 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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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.104.

28.05.2015.

21.§
Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Krūmiņi”
Pamats
1.
J.Z. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 21.05.2015. ar
Nr.DD-3-26.1/15/199-Z).
2.
30.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 38., 39.3., 98., 102.punkti.
3.
Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada
teritorijas plānojumiem”.
4.
Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”.
Mērķis
Detālplānojuma
Nr. 8862 005 0036.

izstrāde

nekustamajam

īpašumam

„Krūmiņi”

ar

kadastra

Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Krūmiņi” ar kadastra Nr. 8862 005 0036 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Krūmiņi”) kopplatība ir 4,89 ha, tas atrodas Saunaga ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā un
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0036.
Nekustamā īpašuma „Krūmiņi” īpašniece M.J. saskaņā ar Dundagas novada bāriņtiesas
ģenerālpilnvaru (iereģistrēts 21.05.2015. ar Nr.104) ir pilnvarojusi J.Z. (turpmāk – pilnvarotā
persona) pilnībā pārvaldīt un rīkoties ar nekustamo īpašumu „Krūmiņi”.
Pilnvarotā persona vēlas nekustamā īpašuma „Krūmiņi” 4,89 ha lielo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8862 005 0036, kuru 2,23 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
1,93 ha meži, 0,26 ha krūmāji, 0,08 ha zem ūdens, 0,22 ha zem ēkām, 0,16 ha zem ceļiem un 0,01
ha citas zemes, sadalīt sešās daļās, 1. zemes vienību paredzot apbūvei un dabas pamatnes
teritorijai, 2.-5. zemes vienības paredzot kā plānotos apbūves gabalus un 6. zemes vienību
paredzot kā esošu apbūvētu zemes vienību.
Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) 38.punkts paredz, ka detālplānojumu izstrādā,
lai īstenotu konkrētu attīstības priekšlikumu vai plānošanas uzdevumu, detalizējot teritorijas
plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās prasības.
MK noteikumi Nr.628 39.3.punkts nosaka, ka ciemos detālplānojumu izstrādā, ja plānota triju
un vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveide teritorijā, kurā teritorijas plānojumā
noteiktā funkcionālā zona ir savrupmāju apbūves teritorija (DzS), mazstāvu dzīvojamās apbūves
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teritorija (DzM), daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD), jauktas centra apbūves teritorija
(JC) vai publiskās apbūves teritorija (P).
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.7) un 25.08.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar
grozījumiem. Grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie
noteikumi Nr.21), nekustamā īpašuma „Krūmiņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 005
0036 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas” (MG)
un „Dabas pamatnes” teritorijas (DP).
Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 72.3. punkts nosaka,
ka nav pieļaujama zemes vienības dalīšana, ja kāda zemes vienība sadalīšanas rezultātā būtu
mazāka par attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā pieļaujamo.
„Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas” (MG) saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.21
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 233. punktu atļauts sadalīt, ja pēc sadalīšanas
izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par 0,36 ha (3600 m2) un ja pēc sadalīšanas
izveidoto zemes vienību (parceles) vidējais platums nav mazāks par 30 m ielas (ceļa) frontē.
Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 213. punkts nosaka,
ka „Dabas pamatnes” teritorijā (DP) atļauts sadalīt zemes vienību, ja pēc sadalīšanas izveidotās
zemes vienības (parceles) nav mazākas par 3,0 ha.
MK noteikumi Nr.628 98.punkts nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju vai noraida iesniegumu,
sniedzot atbilstošu pamatojumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Krūmiņi” ar kadastra Nr. 8862
005 0036 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0036.
2.
Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu (1.pielikums).
3.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju
Lauri Laicānu.
Lēmums nosūtāms: atdodams personīgi pašvaldībā
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.105.

28.05.2015.

22.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Rozīši”
Pamats
1. I.K. 21.05.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 21.05.2015. ar Nr. DD-326.2/15/198-K).
2. Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums Nr.41 (protokols Nr.2, 13.§) „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Rozīši””.
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 „Rozīši” (kadastra Nr. 8850 009 0044) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 009 0118 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmumu Nr.41 (protokols Nr.2, 13.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Rozīši” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Rozīši” ar kadastra Nr. 8850 009 0044 (turpmāk - nekustamais īpašums
„Rozīši”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0118, sadalot to divās daļās.
Nekustamā
īpašuma
„Rozīši”
zemes
vienībai
ar
kadastra
apzīmējumu
8850 009 0118 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma
zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes ierīcības projekts paredz
atdalīt no nekustamā īpašuma „Rozīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 009 0118 atsevišķu zemes vienību 0,90 ha platībā.
Zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Rozīši”, zemes vienībai
Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Mežrozīši”.
Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt no valsts vietējā autoceļa
V1307 Dundaga-Melnsils pa esošo piebraucamo ceļu, tad pa projektēto ceļa teritoriju, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta tiesības nodibināšanai.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
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 „Rozīši” ar kadastra Nr.
8850 009 0044 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0118 sadalīšanai divās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1.
0,90 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 atstāt nosaukumu „Rozīši” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.2.
10,46 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Mežrozīši” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (NĪLM – 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. Atdodams personīgi pašvaldībā.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.106.

28.05.2015.

23.§
Par dzīvokļu jautājumiem
23.1.
Par dzīvojamās platības īri.
Pamatojums
A.P. iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/148-P no 23.04.2015. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 13. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 2.4.punkts.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai. Lemt par personas nodrošināšanu ar
dzīvojamo plātību.
Izvērtējums
Šī dokumenta daļa satur datus par personu, tādēļ netiek publicēta.

Dundagas novada Dome nolemj:
Izīrēt Andrim Pobusam p.k.310763-12521 dzīvojamo plātību – vienu istabu “Jasmīnes 2” dzīvoklī
Nr.1 uz vienu gadu.
Lēmums nosūtāms: A. Pobusam
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

43

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.107.

28.05.2015.
23.2.

Par dzīvojamās platības īri.

Pamatojums
S.S. iesniegums Nr.DD-3-26.2/15/125-S no 13.04.2015. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 13. pants. Domes Saistošie noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 2.2.punkts.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai. Lemt par personas nodrošināšanu ar
dzīvojamo plātību.
Izvērtējums
Saņemts S.S. iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību. S.S. deklarētā un pēdējā
dzīvesvieta vētras postījumu dēļ ir nojaukta. Saskaņā ar Dundagas novada Sociālā dienesta
atzinumu, persona atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, persona ir atzīta par trūcīgu. Pašreiz dzīvo meitas īrētā
dzīvoklī, kura īres termiņš ir beidzies un līdzekļu jauna īres līguma slēgšanai nepietiek.
Pašvaldībai ir brīva dzīvojamā platība Alakstes ciema “Baltā skola” dzīvoklis Nr.6, kuru var izīrēt.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt dzīvojamo platību “Baltā skola” dzīvoklis Nr.6, Alakstes ciemā, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā S.S. p.k.xxxxxxxxxxxxx. Līguma termiņš viens gads.
Lēmums nosūtāms: S.S.
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.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.108.

28.05.2015.

24.§
Par Dundagas novada Kolkas pagasta
konsultatīvās Kolkas ciema valdes sastāvu
Pamats
Dundagas novada Kolkas pagasta konsultatīvās Kolkas ciema valdes nolikuma
(apstiprināts Dundagas novada domes 2009.gada 8.jūlija sēdē ar lēmumu Nr.25) 5.punkts
Mērķis
Dundagas novada Kolkas pagasta konsultatīvās Kolkas ciema valdes līdzšinēja vadītāja
atbrīvošana no amata un cita vadītāja apstiprināšana amatā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā saņemts Dundagas novada Kolkas pagasta konsultatīvās
Kolkas ciema valdes vadītāja Jāņa Dambīša iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no minētā amata.
No iesnieguma secināms, ka Jānim Dambītim vispār vairs nav iespējams turpināt darbu minētājā
institūcijā.
Dundagas novada Kolkas pagasta konsultatīvās Kolkas ciema valdes nolikuma
(apstiprināts Dundagas novada domes 2009.gada 8.jūlija sēdē ar lēmumu Nr.25) 5.punkts nosaka,
ka minētās valdes vadītāju apstiprina Dundagas novada dome. Analoģiski, arī par atbrīvošanu no
minētā amata lemj Dundagas novada dome.
Dundagas novada Kolkas pagasta konsultatīvās Kolkas ciema valde 2015.gada 13.maija
sēdē nolēma par valdes vadītāju ievēlēt Aldi Tindenovski (personas kods: 240864 -12512.
Dundagas novada Kolkas pagasta konsultatīvās Kolkas ciema valdes nolikuma
(apstiprināts Dundagas novada domes 2009.gada 8.jūlija sēdē ar lēmumu Nr.25) 5.punkts nosaka,
ka minētās valdes vadītāju apstiprina Dundagas novada dome.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atbrīvot Jāni Dambīti no Dundagas novada Kolkas pagasta konsultatīvās Kolkas ciema
valdes vadītāja amata.
2. Apstiprināt Aldi Tindenovski (personas kods: xxxxxxxx) par Dundagas novada Kolkas
pagasta konsultatīvās Kolkas ciema valdes vadītāju.
Lēmums nosūtāms
Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai; Dundagas novada Kolkas
pagasta konsultatīvajai Kolkas ciema valdei
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.109.

28.05.2015.

25.§
Par nekustamā īpašuma „Stūrīši” sadalīšanu
Pamats
1. SIA „Nams 777” 22.05.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 26.05.2015.
ar Nr. DD-3-26.1/15/207-N).
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 „Stūrīši” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Stūrīši” ar kadastra Nr. 8862 002 0112 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Stūrīši”) kopplatība ir 2,4137 ha, tas atrodas Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā
un sastāv no:
1) 0,2963 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0112;
2) 2,1174 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0113.
Nekustamā īpašuma „Stūrīši” īpašnieks SIA „Nams 777” lūdz atļauju sadalīt nekustamo
īpašumu
„Stūrīši”,
no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8862 002 0113, piešķirot tai nosaukumu „Upeskrasti”.
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 „Stūrīši” ar kadastra Nr. 8862 002 0112 sadalīšanai, atdalot no tās
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0113.
2) Nekustamā īpašuma „Stūrīši” ar kadastra Nr. 8862 002 0112 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8862 002 0112 pēc sadalīšanas atstāt nosaukumu „Stūrīši”.
3) Nekustamā īpašuma „Stūrīši” ar kadastra Nr. 8862 002 0112 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8862 002 0113 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Upeskrasti”.
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. SIA „Nams 777”: Dzelzceļa iela 61-3, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.5.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.110.

28.05.2015.

26.§
Par nekustamā īpašuma „Mesterkalni” sadalīšanu
Pamats
1) J.L. 22.05.2015. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 26.05.2015. ar Nr. DD-326.1/15/206-L).
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 „Mesterkalni” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Mesterkalni” ar kadastra Nr. 8850 004 0020 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Mesterkalni”) kopplatība ir 71,90 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā
un sastāv no:
1) 12,10 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0036;
2) 13,00 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0020;
3) 19,60 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0035;
4) 27,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0037.
Nekustamā īpašuma „Mesterkalni” īpašnieks J.L. lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu
„Mesterkalni”,
no
tā
atdalot
zemes
vienību
ar
kadastra
apzīmējumu
8850 004 0020, piešķirot tai nosaukumu „Mestermeži”.
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

48

valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos,
vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Mesterkalni” ar kadastra Nr. 8850 004 0020 sadalīšanai, atdalot
no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0020.
2) Nekustamā īpašuma „Mesterkalni” ar kadastra Nr. 8850 004 0020 zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 8850 010 0036, 8850 010 0035 un 8850 010 0037 pēc sadalīšanas atstāt nosaukumu
„Mesterkalni”.
3) Nekustamā īpašuma „Mesterkalni” ar kadastra Nr. 8850 004 0020 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 004 0020 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Mestermeži”.
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 Šermukšnim: Kareivju iela 8, Talsi, Talsu nov., LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

