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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 

 

S Ē D E S  P R O T O K O L S 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

Nr.14. 
2016.gada 24. novembrī 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.00 
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Una Sila, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts, 
Andra Grīvāne, Gunta Abaja,  Guntis Pirvits, Smaida Šnikvalde 
Nepiedalās: deputāte Linda Pavlovska – Dišlere -slimības dēļ 
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Zinta Eizenberga, redaktors Alnis Auziņš, 
Attīstības nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, 
zemes lietu speciāliste Iveta Bekmane-Avota, Kubalu skolas-muzeja vadītājs Ivars 
Abajs, būvvaldes vadītāja Janita Valtere, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis 
Pinkens, Jaunatnes lietu un sporta organizatore Tamāra Kaudze, SIA „Talsu Vēstis” 
korespondente Aiga Naudiņa 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

Papildus izsludinātajai darba kārtībai tiek lūgts iekļaut 15.jautājumu Par nekustamā 
īpašuma „Cielavas” sadalīšanu un lietošanas mērķa noteikšanu 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ: 
Iekļaut darba kārtībā 15.jautājumu Par nekustamā īpašuma „Cielavas” sadalīšanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, 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 ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām Dundagas veselības centrā 
3. Par rentgena aparātu Dundagas veselības centrā 
4. Par finansējumu Kubalu skolas ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādei 
5. Par izdevuma iekļaušanu muzeja maksas pakalpojumos 
6. Par Dundagas pils un ēkas „Pastnieki” Kolkā attīstības stratēģiju 
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Rāvas” 
8. Par nekustamā īpašuma „Pāces 8” sadalīšanu 
9. Par ielas nosaukuma piešķiršanu Dundagas ciemā 
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10. Par pašvaldības ceļa „Sabdagas-Birzmalas” garumu 
11. Par nekustamā īpašuma „Krogi” sadalīšanu 
12. Par Brīvā laika pavadīšanas centra darbību 
13. Par Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.332 “Par 

grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā” pielikuma 
grozījumiem (brīvā laika pavadīšanas centra darbinieku) 

14. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 
15. Par nekustamā īpašuma „Cielavas” sadalīšanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Dažādi jautājumi 
 
 

1. 
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi  

un citām aktualitātēm 
Novada pašvaldības izpilddirektore Zinta Eizenberga informē par iepriekšpieņemto 
domes lēmumu izpildi un citām aktualitātēm: 

1. Par dalību ELFLA projektos, par apstiprinātajiem un noraidītajiem projektiem 
2. Ir izsludināts konkurss uz sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietu 
3. Par veiktajiem pasākumiem Centrālās administrācijas struktūrvienību reglamentu un 

amata aprakstu sakārtošanu 
4. Uzsākts darbs pie 2017.gada budžeta plānošanas 

 
Domes sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts. 

Tiek uzdoti jautājumi un sniegtas atbildes par teritorijas plānojuma grozījumiem 
(1.redakcija tiks piedāvāta apspriešanai 2017.gada februārī-martā); par iemesliem 
projekta jumta nomaiņai pašvaldības ēkai (atteikuma iemesls- neveicina pakalpojumu 
attīstību) 
 
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē par šī brīža aktualitātēm novadā: 

1. Ir atbalstīts daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide pie vidusskolas (uz sporta 
laukuma) 30 tūkstoši euro apmērā 

2. Ar 1.novembri darbu uzsācis pašvaldības policijas struktūrvienības vadītājs 
3. Ir notikusi tikšanās ar fondu „Viegli” 
4. Par telpām Pils ielā 9, par Kaļķu ceļu 
5. Darbu uzsācis jaunais SIA „Kolkas ūdens” valdes loceklis 

Tiek uzdoti jautājumi par tiesvedībā esošām lietām, par atbildes sagatavošanu Kolkas c. 
valdei, par pils zāles remonta kavēšanās iemesliem; par iespēju deputātiem piedalīties 
prioritāšu izvirzīšanā sastādot 2017.gada budžetu u.c. 

 
 
 

2. 
Par ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām 

SIA „Dundagas veselības centrs” 
G.Laicāns 

Pamats 
1. SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas Agitas Vagenmeisteres 

iesniegums no 07.11.2016.;  
2. Līgums par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu no 25.01.2016. Nr. DD-3-

13.3/12/133-3 
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Mērķis 
Apstiprināt ilgstoši sociālās aprūpes izmaksas dienā uz 1 personu 2016. gadā SIA 
„Dundagas veselības centrs” . 
 
Izvērtējums 
Pašvaldība ir deleģējusi SIA un SIA apņemas noteiktā kārtībā un apjomā sniegt ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz personu 
pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas vecuma, 
pirmās vai otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes 
nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē. Pārvaldes uzdevuma 
ietvaros SIA sniegto pakalpojumu maksas apmēru klientiem nosaka pašvaldība, izvērtējot 
SIA sagatavotu un iesniegtu priekšlikumu. 
2016.gada budžetu veidojot ilgstoši sociālā aprūpē uzturēšanās izmaksas tika rēķinātas uz 20 
klientiem. Sākot ar šā gada jūlija mēnesi klientu skaits sāka sarukt. Jūlij ā, augustā uzņēmumā 
uzturējās18 klienti, septembrī, oktobrī vidēji 16 klienti dienā. Valdes priekšsēdētāja Agita 
Vagenmeistere lūdz pārskatīt un apstiprināt ilgstoši sociālās aprūpes  izmaksu dienā uz 16 
klientiem. Viena diena gulošiem klientiem (papildus higiēnas preces) no 18,90EUR palielināt 
uz 23,13 EUR. Bez papildus higiēnas precēm no 17,70EUR uz 21,93 EUR. Uzņēmumā 
uzturas 8 vientuļie Dundagas novada iedzīvotāji.  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.224: 
Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” vienas personas dienas izmaksas ilgstošajā 
sociālajā aprūpē 2016. gadā 23,13 eiro gulošiem ar higiēnas precēm un 21,93 eiro bez 
higiēnas precēm. 

 
3. 

Par rentgena aparātu Dundagas veselības centrā 
G.Laicāns, A.Roderts, G.Abaja, A.Zumbergs 

Pamats 
SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas Agitas Vagenmeisteres 
iesniegums no 07.11.2016. 
 
Mērķis 
Izvērtēt rentgenogrāfijas pakalpojuma finansēšanas iespējas Dundagas veselības centrā. 
 
Izvērtējums 
SIA „Dundagas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja Agita Vagenmeistere iesniegumā 
pašvaldībai saka, ka SIA Dundagas veselības centrs rentgenogrāfijas pakalpojumus sniedz 
ilgstoši. Visus gadu kabinets nesis zaudējumus  no 3000-5000 EUR. Veselības centram kā 
uzņēmumam šī kabineta pakalpojumi nepieciešami minimāli, no esošajiem klientiem  
kabinetu apmeklē 2-3 klienti gadā. Valdes priekšsēdētāja uzskata, ka pakalpojums 
iedzīvotājiem ir nepieciešams, bet SIA „Dundagas veselības centrs” to nevar finansēt. 
Ģimenes ārsti ir snieguši skaidrojumu, ka viņi nav privātārsti un viņiem arī nav iespējas 
finansēt šo pakalpojumu. 
 
Rentgenogrāfijas pakalpojums bieži ir ļoti nepieciešams tieši  iedzīvotājiem ar bērniem, 
kuriem ir apgrūtināta tikšana uz Talsiem, ja nav personīgais transports. 
 



4 
 

Rentgenogrāfijas iekārta ir pašvaldības īpašums, kurš dotā brīdī ir nolietojies. Ja pašvaldība 
turpmāk šo pakalpojumu neplāno finansēt, iekārta jānodod atsavināšanai. Savukārt SIA 
„Dundagas veselības centrs” veic līzinga maksājumus par iekārtu, kura sastāv no AGFA 
fosforplašu digitālo nolasītāju, AGFA darbastaciju, AGFA digitālām kasetēm. 
 
Kopējās plānotās 
uzturēšanas izmaksas 
gadā, eiro 

Kopējie plānotie 
ieņēmumi gadā, 
eiro 

Starpība Plānotais 
pacientu 
skaits 

Vidējā 
kompensējamā 
cena uz vienu 
pacientu, eiro  

11 726 5 399 6 327 757 8,36 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.225: 
Apstiprināt vidējo kompensējamo cenu 8,36 eiro uz vienu pacientu par rentgenogrāfijas 
pakalpojumu. 
Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.decembri. 
 
 

4. 
Par finansējumu Kubalu skolas ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādei 

G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja 
PAMATOJUMS 
28.07.2016. gada Dundagas novada domes lēmums Nr. 161 Par Kubalu skolas ēkas 
restaurācijas būvprojekta izstrādi. 
 
MĒRĶIS 
Projektēšanas līguma noslēgšana, piešķirtā mērķfinansējuma no Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas (VKPAI) izlietošana un papildus finansējuma piešķiršana 2017. gada 
budžetā. 
 
IZVĒRTĒJUMS 

VKPAI (17.06.2016), izvērtējot Dundagas novada pašvaldības iesniegumu, ir 
piešķīrusi finansiālu atbalstu (4000 EUR) Kubalu skolas ēkas restaurācijas būvprojekta 
izstrādei. Ievērojot VKPAI izvirzīto prasību par līguma noslēgšanas termiņu, pašvaldība 
05.07.2016 noslēgusi līgumu ar VKPAI par ēkas būvprojekta izstrādi (līguma īstenošanas 
termiņš 31.10.2016). 2016. gadā budžetā ir ieplānoti 2000 EUR būvprojekta izstrādes 
līdzfinansēšanai. 

Pamatojoties uz izstrādāto kontroles tāmi, Dundagas novada dome 28.07.2016. lēma, 
ka prognozēto finansējumu 16 528,00 EUR ar PVN iekļaut 2016.-2017. gada budžetā. 
Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisija 20.09.2016. izsludināja iepirkumu 
procedūru, kura noslēdzās 03.10.21016. ar vienu piedāvājumu par 38 000,00 EUR bez PVN. 
Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu  pārtraukt iepirkumu, jo nepieciešamas būtiskas 
izmaiņas iepirkuma nolikumā. Tika izsludināts atkārtots iepirkums, kura rezultātā tika 
saņemts viens piedāvājums par 23 888,00 EUR bez PVN kopā ar autoruzraudzību. 
Autoruzraudzība tajā skaitā 4868,00 bez PVN. Tā kā autoruzraudzība būs aktuāla tikai 
uzsākot būvniecības procesu, tad tai paredzēto finansējumu plānojot 2017. gada budžetu 
varētu neparedzēt. 2017. gada budžetā projektēšanai papildus būs nepieciešami 17 014,20. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav; pildot likuma  „Par interešu 
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konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas 
ierobežojumus, balsošanā nepiedalās G.Abaja   
 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.226: 

1. Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” par Kubalu skolas 
ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību par kopējo līguma summu 
28 904,48 ar PVN. 

2. Paredzēt būvprojekta izstrādei 2017. Gada budžetā 17 014,20 EUR. 

 
 

5. 
Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja III 

rakstu krājuma  “Vilnis Mitlers. Dundznik valad. (2016)” izdevuma 
iekļaušanu muzeja maksas pakalpojumos 

G.Laicāns, A.Zumbergs 

PAMATOJUMS 
Likums „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkts; Muzeju likuma 10.panta 1.daļas 2.punkts; 
Kubalu skolas – muzeja (turpmāk – Muzeja) nolikuma VII sadaļas 24.punkts; Dundagas 
novada Domes lēmums Nr.154. 26.06.2014 Protokols Nr.9 4.§ “Par Dundagas novada 
pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja maksas pakalpojumiem” 
 
MĒRĶIS 
Cenas noteikšana Muzeja III rakstu krājumam “Vilnis Mitlers. Dundznik valad. (2016) un 
Muzeja maksas pakalpojumu klāsta papildināšana 
 
IZVĒRTĒJUMS 
1. Saskaņā ar vienošanos SIA Talsu tipogrāfija 28.12.2016 veiks nepieciešamos priekšdarbus 

un iespiedīs Muzeja III rakstu krājuma “Vilnis Mitlers. Dundznik valad (2016) atkārtotā 
(2.) izdevuma 500 eksemplārus. Lai iekļautu izdevuma piedāvājumu Muzeja maksas 
pakalpojumos nepieciešams noteikt tā cenu.  
Izdevuma sagatavošanas un pavairošanas izdevumus veido:  

1. Izdevumi  Summa (EUR) 
 Grāmatas 500 eksemplāru iespiešana, tipogrāfijas pakalpojumi 

(SIA Talsu tipogrāfija kalkulācija 16.11.2016) 
 2318,4

0 
2. Manuskripta izloksnes tekstu pieraksta redakcija 

(autoratlīdzības līgums KSM 1-2016; 29.03.2016) 
 628,64 

3.  Transporta izdevumi konsultācijām par izloksnes tekstu pierakstu 
(Dundaga–Rīga–Dundaga 3 braucieni 34,20 EUR), iespiesto 
grāmatu transportēšana (Dundaga–Talsi–Dundaga) 3 brauc. 9,76 
EUR) 

43,96 

 Izdevumu kopsumma (500 grāmatas eksemplāriem)  2991,00 
 Cenas vērtējums vienam izdevuma eksemplāram (bez PVN): 5,98 

EUR 
 

 Cenas vērtējums vienam izdevuma eksemplāram (ar PVN 12%): 
6,70 EUR 

 

Līdzekļi minētā izdevuma sagatavošanai un iespiešanai ir ietverti Muzeja budžeta tāmē 
2016.gadam.  

 
2. Grāmatu tirgū nonākušie (www.ibook.lv) Muzeja rakstu III krājuma “Vilnis Mitlers. 
Dundznik valad (2015)” pirmizdevuma eksemplāri tiek piedāvāti par cenu 35.00 EUR. Lai 
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nodrošinātu atkārtotā izdevuma pieejamību tā mērķauditorijai (Dundagas novada sabiedrībai, 
interesentiem par apvidus kultūras vērtībām), nosakāmi ierobežojumi grāmatu skaitam katrā 
atsevišķā pirkumā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.227: 
Kubalu skolas – muzeja III rakstu krājumam “Vilnis Mitlers. Dundznik valad. (2016) 
nosakāma cena 6.70 EUR (t.sk. PVN 12%). Izdevums ietverams Muzeja cenrādī, papildinot 
piedāvātos maksas pakalpojumus, kas noteikti ar Dundagas novada Domes lēmumu Nr.154. 
26.06.2014 Protokols Nr.9 4.§ “Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – 
muzeja maksas pakalpojumiem”. 
 

 
6. 

Par Dundagas pils un ēkas „Pastnieki” Kolkā attīstības stratēģiju 
G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja, G.pirvits 

Pamats 
1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta 2., 5.punkts. 
2. Dundagas novada domes 28.07.2016. lēmums Nr. 158 “Par dalību 5.5.1. 

specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlases konkursā”. 
3. Ministru kabineta noteikumu Nr. 322 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība" prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas 
efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” 28.1. un 28.2.punkti. 

 
Mērķis 

Attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus Dundagas pilī un ēkā 
“Pastnieki”, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās 
ekonomikas struktūrā. 

 
Izvērtējums 

2015. gada 14. jūlijā Kultūras ministrija izsludināja darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas 
efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (turpmāk – 
SAM 5.5.1) projektu ideju priekšatlasi, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumi Nr. 
322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena “Vides 
aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.322) 
21.punktā noteiktā projektu iesniedzēju saraksta izveidi. 

Specifiskā atbalsta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības 
programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas 
un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, 
nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma 
objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas 
struktūrā. 
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Dundagas novada pašvaldība kopā ar Ventspils muzeju, Ventspils novada pašvaldību, 
Jūrkalnes Romas katoļu draudzi un Ventspils evanģēliski luterisko draudzi SAM 5.5.1. 
ietvaros 2016. gada augustā izvērtēšanai iesniedza projekta ideju “Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma 
piedāvājuma attīstība” (turpmāk - Projekts), kura mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma objektus Ziemeļkurzemē, vienlaicīgi radot 
priekšnoteikumus tūrisma plūsmu pieaugumam Ziemeļkurzemē. 

Dundagas novada pašvaldība Projektā plāno Dundagas pils pārbūvi, pielāgojot to 
amatu prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai, kā arī ēkas “Pastnieki” Kolkā 
aprīkošanu, veicinot lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīšanu un 
pieejamību. Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.07.2016. lēmumu Nr. 158 “Par 
dalību 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlases konkursā” kopējais 
abu aktivitāšu finansējuma apjoms ir noteikts līdz 588 236,00 EUR, nodrošinot 
līdzfinansējumu projekta realizācijai – līdz 88 236,00 EUR. 

Projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, 
eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” idejas īstenošanas pamatojumam ir 
jāatbilst nacionālajiem plānošanas dokumentiem kultūras un dabas mantojuma jomā, 
jāatbilst pašvaldības attīstības programmā noteiktajām attīstības prioritātēm un 
informācija par objektu darbības stratēģijām un infrastruktūras aprakstiem, kur tiek 
definēta plānoto projekta objektu darbība un jauno pakalpojumu tehniskās un 
funkcionālās nianses. Pamatojums saskaņā ar 24.05.2016. MK noteikumu Nr. 322. 27. 
punktu, kurā noteikts, ka pašvaldībai, kuras teritorijā īsteno projektu, projekta 
iesnieguma iesniegšanas dienā ir apstiprināta pašvaldības attīstības programma un 
projektā plānotās investīcijas ir pamatotas attiecīgās pašvaldības attīstības programmā, 
sasniedzamos iznākuma rādītājus norādot investīciju plānā. Pašvaldības attīstības 
programmā ir norādīta sasaiste ar citām publiskajām un privātajām investīcijām 
attiecīgajā teritorijā, ņemot vērā vietējos apstākļus un potenciālu, paredzot līdzsvarotu 
ilgtspējīgu teritorijas attīstību kopumā. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.322 28. punktu Projekta iesniedzējam un katram 
sadarbības partnerim projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir apstiprināta objekta 
darbības stratēģija vai attīstāmās infrastruktūras apraksts visiem objektiem, kuros ir 
plānoti ieguldījumi: 

28.1. objektu darbības stratēģijas pamato pieprasījumu objektā nodrošinātajiem 
pakalpojumiem, kā arī paredz objekta uzturēšanu ilgtermiņā, neradot papildu finanšu 
slogu pašvaldībai un valstij; 

28.2. attīstāmās infrastruktūras aprakstos sniegts pakalpojumu nepieciešamības 
pamatojums, sociālekonomiskie ieguvumi un ietekme uz šī specifiskā atbalsta 
sasniedzamajiem rādītājiem. 

Ņemot vērā, ka Projektu par Dundagas novada pašvaldības objektiem ir plānots 
sagatavot līdz 2017. gada 1. ceturksnim, svarīgi ir nodrošināt laicīgu objekta darbības 
stratēģiju apstiprināšanu uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi. 

Sagatavotais lēmuma projekts: 
1. Uz apvienoto Attīstības un plānošanas komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas sēdi 2016. gada decembrī, Dundagas Kultūras pils direktorei 
iesniegt Dundagas pils darbības stratēģijas starpziņojumu. 

2. Uz apvienoto Attīstības un plānošanas komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēdi 2016. gada decembrī, Kolkas pagasta pārvaldniekam 
iesniegt ēkas “Pastnieki” darbības stratēģijas starpziņojumu. 

 
Lēmums nododams izpildei: Dundagas Kultūras pils direktorei B.Dūdai, Kolkas pagasta 
pārvaldes vadītājam A.Pinkenam. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,), pret – 
nav, atturas –4 (S.Šnikvalde, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts) 
 
Lēmums nav pieņemts. 
 
 

7. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Rāvas” 

G.Laicāns 
Pamats 

1) (Vārds, uzvārds) 01.11.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
02.11.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/475-E). 

2) Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
3)  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” grafiskās daļas karte „Dundagas 
pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”  88.3. un 97.3.  punkts. 

4) 02.08.2016. MK noteikumi Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
11.2. punkts. 

5) Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 

 
Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Rāvas” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus. 
 
Izvērtējums 

Nekustamais īpašums „Rāvas” ar kadastra Nr. 8850 017 0137 atrodas Mazalakstē, 
Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 8,5 ha lielas apbūvētas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0137 (turpmāk – nekustamais īpašums 
„Rāvas”). 

Nekustamā īpašuma „Rāvas” īpašnieki (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds), (Vārds, 

uzvārds) un (Vārds, uzvārds)ir pilnvarojuši (iereģistrēts zvērināta notāra Induļa 
Šermukšņa aktu grāmatā 27.10.2016. ar reģistra Nr.2798) (Vārds, uzvārds) (turpmāk – 
pilnvarotā persona) kārtot visas lietas, lai sadalītu nekustamo īpašumu „Rāvas”, atdalot 
no tā meža zemi. 

Pilnvarotā perona lūdz atļauju nekustamo īpašumu „Rāvas” sadalīt divās zemes 
vienībās. 

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 „Rāvas” zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0137 atrodas funkcionālajā zonā 
„Lauksaimniecības teritorija” (L) un „Mežu teritorija” (M). 
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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 „Rāvas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 017 0137 divās daļās veidotos aptuveni 4,6 ha un 3,9 ha lielas zemes vienības, līdz 
ar to sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām. 

Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām plānojama pa esošu ceļa servitūtu, kas 
pieslēdzas valsts vietējam autoceļam V-1367 Dundaga-Ģipka. 

02.08.2016. MK noteikumi Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
punkts 11.2. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta 
izstrādes nosacījumus. 

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. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.228: 

1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rāvas” ar kadastra  
Nr. 8850 017 0137 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0137, 
sadalot to divās daļās (1.pielikums). 

2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumi Nr.505 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

3) Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajām zemes vienībām. 
4) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”. 
5) Zemes ierīcības projektu saskaņot ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 
6) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts 

jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 
 
 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms: personīgi (Vārds, uzvārds)pašvaldībā. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
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8. 
Par nekustamā īpašuma „Pāces 8” sadalīšanu 

G.Laicāns 

Pamats 

1) SIA „Vertex” valdes locekļa Krista Freimaņa 31.10.2016. iesniegums (reģistrēts 
Dundagas novada pašvaldībā 31.11.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/472-V). 

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 „Pāces 8” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.  
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Pāces 8” ar kadastra Nr. 8850 015 0437 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Pāces 8”) kopplatība ir 4,3384 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, 
Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 3,7000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 010 
0047; 

2) 0,4811 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 
0437: 

3) 0,1573 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 
0449. 

Nekustamā īpašuma „Pāces 8” īpašnieces (Vārds, uzvārds) pilnvarotā persona - SIA 
„Vertex” valdes loceklis Krists Freimanis uz pilnvaras pamata (Nr.2981 reģ. 27.10.2016. 
zvērinātas notāres Ingūnas Bakanauskas prakses vietā Talsos) lūdz atļauju sadalīt 
nekustamo īpašumu „Pāces 8”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 010 0047, piešķirot tai nosaukumu „Lati”. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību 
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

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 
un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā 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. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.229: 
1.   Piekrist nekustamā īpašuma „Pāces 8” ar kadastra Nr. 8850 020 0437 sadalīšanai, 
atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0047. 



11 
 

2.   Nekustamā īpašuma „Pāces 8” ar kadastra Nr. 8850 010 0437 zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumu 8850 020 0437 un 8850 020 0449 pēc sadalīšanas saglabāt 
nosaukumu „Pāces 8”. 
3.   Nekustamā īpašuma „Pāces 8” ar kadastra Nr. 8850 020 0437 zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8850 010 0047 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Lati”. 
 
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:  
1. Nosūtāms Valsts zemes dienesta Talsu klientu apkalpošanas centram: 

kac.talsi@vzd.gov.lv.  
2. Nododams personīgi SIA “Vertex” Dundagas novada pašvaldībā.  
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 

9. 
Par ielas nosaukuma piešķiršanu Dundagas ciemā 

G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja 
Pamats 
1. AS „Latvijas valsts meži” 03.11.2016. iesniegums Nr. 4.1-2_086y_150_16_1140. 
2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. daļa. 
3. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 10.punkts. 
4. 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” grafiskās daļas karte „Dundagas 
ciema teritorijas funkcionālais zonējums”. 

   
Mērķis 
Noteikt ielas nosaukumu jaunai ielai Dundagas ciemā. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir saņēmusi AS „Latvijas valsts meži” 
(turpmāk - LVM) 03.11.2016. iesniegumu Nr. 4.1-2_086y_150_16_1140 „Par pievedceļa uz 
Dundagas klientu apkalpošanas centru nosaukuma un būvju adreses piešķiršanu”, kurā tiek 
lūgts piešķirt nosaukumu pievedceļam uz LVM Dundagas klientu apkalpošanas centru 
(turpmāk - pievadceļš). 

Pievadceļš šķērso nekustamā īpašuma „Strautiņu Pelītes” ar kadastra Nr. 8850 020 0027  
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0027, nekustamā īpašuma „Zeme Pils ielā” 
ar kadastra Nr. 8850 020 0289 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0289 un 
nekustamā īpašuma „Zeme Parka ielā” ar kadastra Nr. 8850 020 0515  zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8850 020 0514. 

Saskaņā ar Civillikuma 1151. pantu, ja servitūta izlietošanai vajadzīgs uzturēt un izlabot 
kalpojošo lietu, tad tas jādara servitūta izlietotājam. 

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp Pašvaldību un LVM par reālservitūta 
nodibināšanu, LVM ir tiesīgs bez atsevišķas saskaņošanas ar Pašvaldību veikt 
ceļa/inženierkomunikācijas uzlabošanu, ikgadējos uzturēšanas darbus, neskarot ceļa un 
inženierkomunikācijas posmam piegulošo zemi un neiznīcinot dabā esošās robežzīmes.  

Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 10.punktu ciemu teritorijās 
ielai pēc tās izbūves piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai 
zemes ierīcības projektu. 
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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” grafiskās daļas karti „Dundagas ciema 
teritorijas funkcionālais zonējums” pievadceļa teritorija daļēji ir attēlota kā plānotā iela. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. daļu 
nosaukumus ielām ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības 
dome. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.230: 
Nekustamā īpašuma „Strautiņu Pelītes” ar kadastra Nr. 8850 020 0027 zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8850 020 0027, nekustamā īpašuma „Zeme Pils ielā” ar kadastra 
Nr. 8850 020 0289 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0289 un 
nekustamā īpašuma „Zeme Parka ielā” ar kadastra Nr. 8850 020 0515 zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8850 020 0514 noteikt ielu ar nosaukumu „Parka iela” 
(pielikums). 
 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
  
Lēmums nosūtāms:  
1. Valsts zemes dienesta Talsu klientu apkalpošanas centram – kac.talsi@vzd.gov.lv. 
2. AS „Latvijas valsts meži” - lvm@lvm.lv. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 

10. 
Par pašvaldības ceļa „Sabdagas-Birzmalas” garumu 

Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns, A.Zumbergs 
Pamats 
1. Likuma par pašvaldībām 15.panta 2.daļa. 
2. Dundagas novada pašvaldības ielu un ceļu saraksts. 
3. Ministru kabineta noteikumi Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites 

kārtība” 2., un 11.punkts. 
4. Dundagas novada ceļu īpašumtiesību sakārtošanas priekšlikumi. 
 
Mērķis 
Precizēt pašvaldības ceļa „Sabdagas-Birzmalas” garumu. 

   
Izvērtējums 

Saskaņā ar likuma par pašvaldībām 15.panta 2.daļu, viena no pašvaldības autonomajām 
funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai 
skaitā arī ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites 
kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1052) 2.punkts nosaka, ka pašvaldības iela šo 
noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esoša satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve 
pilsētas teritorijā un pašvaldības ceļš apdzīvotā vietā, kam ielas statusu piešķīrusi pašvaldība 
un kas ietverts pašvaldības teritorijas plānojumā. 

Dundagas novada pašvaldības ielu un ceļu sarakstā ir iekļauts ceļš „Sabdagas-Birzmalas” 
ar kopējo garumu 1200 m.  



13 
 

Saskaņā ar Dundagas novada ceļu īpašumtiesību sakārtošanas priekšlikumiem, ceļa 
garums ir lielāks un pēc pārmērīšanas ir precizēts, ka tā garums ir 1465 m. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1052 11. punktu, ja tiek būvēts, pārņemts pašvaldības 
īpašumā vai likvidēts pašvaldības ceļš vai iela, tiek mainīti pašvaldības ceļa vai ielas, tai 
skaitā tiltu un satiksmes pārvadu, tehniskie parametri, nosaukums vai adrese, pašvaldība 
mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo divos eksemplāros un iesniedz 
valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā iesniegumu izmaiņu 
veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.231: 
Izdarīt labojumus pašvaldības ceļa „Sabdagas-Birzmalas” garumā, nosakot tā garumu 1465 m. 

  
Lēmums nosūtāms: valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi” 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, saimnieciskajam 
dienestam, grāmatvedībai. 

 
 

11. 
Par nekustamā īpašuma „Krogi” sadalīšanu 

Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns 
Pamats 
1. SIA „V īdales Vējš” valdes locekļa Vitālija Galaiska 03.11.2016. iesniegums (reģistrēts 

Dundagas novada pašvaldībā 21.11.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/497-S). 
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 „Krogi” sadalīšana, pievienojot atdalīto zemes vienību nekustamajam 
īpašumam „Mazmežvidi”.  
 
Izvērtējums 

SIA „V īdales Vējš” īpašumā  Dundagas pagastā, Dundagas novadā atrodas nekustamais 
īpašums: 
1.  „Krogi” ar kadastra numuru 8850 001 0131 (turpmāk – nekustamais īpašums „Krogi”), ar 

kopplatību 153,6300 ha, un tas sastāv no: 
1.1. 14,8200 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0065; 
1.2. 2,4000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0042; 
1.3. 5,1700 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0046; 
1.4. 12,0600 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0049; 
1.5. 7,2000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0050; 
1.6. 3,0800 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0051; 
1.7. 9,9000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0052; 
1.8. 6,6000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0054; 
1.9. 10,600 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0055; 
1.10. 5,1600 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0057; 
1.11. 5,0500 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0063; 
1.12. 6,3300 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0069; 
1.13. 3,7400 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0075; 
1.14. 5,4000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0077; 
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1.15. 3,1200 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0083; 
1.16. 3,0000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0087; 
1.17. 11,7000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0131; 
1.18. 19,4000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0003; 
1.19. 4,6000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0042; 
1.20. 14,3000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 004 0050. 
2. „Mazmežvidi” ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0099  (turpmāk – nekustamais īpašums 

„Mazmežvidi”), ar kopplatību 3,8600 ha, un tas sastāv no: 
2.1.3,8600 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0098 

Nekustamā īpašuma „Krogi” un nekustamā īpašuma „Mazmežvidi” īpašnieks SIA „Vīdals 
vējš” lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Krogi”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 001 0042, pievienot to nekustamajam īpašumam „Mazmežvidi” un piešķirt 
nosaukumu „Mazmežvidi”. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. Daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību 
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 
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 un, ja 
nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā 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. 

 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.232: 
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Krogi” ar kadastra numuru 8850 001 0131 sadalīšanai, 

atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 001 0042. 
2. Nekustamā īpašuma „Krogi” ar kadastra Nr. 8850 001 0131 zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8850 001 0042 pēc sadalīšanas un pievienošanas nekustamajam īpašumam 
„Mazmežvidi” ar kadastra numuru 8850 001 0099 piešķirt nosaukumu „Mazmežvidi”. 

 
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 Talsu klientu apkalpošanas centram: kac.talsi@vzd.gov.lv.  
2) zvērinātam notāram Indulim Šermukšnim Kareivju iela 8, Talsi, Talsu nov., LV-3201.  

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

12. 
Par Brīvā laika pavadīšanas centra darbību 

Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, A.Roderts, G.Abaja, A.Zumbergs 
Pamats 
1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta 5.punkts un 6. punkts, 21. panta 8. punkts. 
2. Likums par budžetu un finanšu vadību. 
3. Dundagas novada Attīstības programma 2014.–2020. 
 
Mērķis 
Dundagas novada pašvaldības attīstības programmā noteikto attīstības prioritāšu iestrādāšana 
2017. gada budžetā.  
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) Attīstības programmā 2014.–2020. 
gadam kā vidēja termiņa mērķis (prioritāte) ir noteikts 7M-K-2 ”Nodrošināt plānveidīgu 
kultūras nozīmes objektu atjaunošanu un izveidi Dundagas novadā”. Mērķim ir noteikts 
rīcības virziens “Kultūras nozīmes objektu atjaunošana un radīšana”, kurā noteikta rīcība K-9 
“Nekustamo īpašumu „Pils ielā 9”, Dundagā piemērot brīvā laika pavadīšanai un 
amatiermākslas kolektīvu nodarbībām dažādām iedzīvotāju grupām”. Atbildīgais par rīcības 
izpildi ir pašvaldības izpilddirektors. 

Pašvaldība Dundagas kristiešu draudzei “Prieka vēsts” ēkā Dundagā, Pils ielā 9 (turpmāk – 
ēka Pils ielā 9) ir iznomājusi telpas, ar kopējo platību 166,00 m2. Līgums ir noslēgts uz laiku 
līdz 2016. gada 20. novembrim. 
Ēkā Pils ielā 9 ir iznomātas telpas biedrībai “Dundagas Sendienas”, kura 2013. gadā ēkā 

īstenoja projektu “Dundagas senioru dzīvespriekam un aktīvai darbībai”. Projekta ietvaros ēkā 
Pils ielā 9 veica atpūtas telpas vienkāršoto renovāciju un iegādājās aprīkojumu. 

2014. gadā Pašvaldība īstenoja projektu “Telpu rekonstrukcija, galda spēļu inventāra un 
aprīkojuma iegāde iedzīvotāju brīvā laika organizēšanai”. Projekta ietvaros bija jānodrošina, 
ka projekta īstenošana ieviesīs vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas līmeņa 
jauninājumus, tas ir, ka ēkā Pils ielā 9 tiks izveidots brīvā laika pavadīšanas centrs, kurā 
iedzīvotāji varēs nodarboties ar dažādiem galda spēļu sporta veidiem. Projekta ietvaros ir 
noteikti sasniedzamie rādītāji, tas ir, ka tiek izveidotas divas darba vietas. Dotajā brīdī centrs, 
pateicoties jaunai darbiniecei, ļoti aktīvi darbojas un tam būtu nepieciešamas papildus telpas. 

2016. gadā ēkai Pils ielā 9 ir veikts būves atzinums par tā tehnisko stāvokli. Ēkai ir 
nepieciešams izstrādāt būvprojekts, lai Pašvaldība būtu gatava piesaistīt Eiropas Savienības 
finansējumu. 

Neskatoties uz to, ka ēkai Pils ielā 9 nepieciešama pārbūve, Pašvaldībai ir jārūpējas par 
kultūru un jāsekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība. 

Likumsakarīgi, ka ēkā Pils ielā 9 izveidotu Centrālās administrācijas struktūrvienību – 
Brīvā laika pavadīšanas centrs. Struktūrvienības funkcijas būtu brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātes, skarot visa vecuma grupas, veicināt iedzīvotājiem veselīgu dzīves veidu, organizēt 
sporta pasākumus un darboties ar jaunatni. Struktūrvienība funkciju pildīšanai izmantos ne 
tikai Tautas nama telpas, bet arī sporta laukumus, brīvdabas estrādi un sadarbosies ar Kultūras 
pili.   

 
Sagatavotais lēmuma projekts: 
1. Ar 2017. gada 1. janvāri izveidot Centrālās administrācijas struktūrvienību - Brīvā laika 

pavadīšanas centrs. 
2. 2017. gada budžetā paredzēt finansējumu ēkai Pils ielā 9  būvprojekta izstrādei. 
 
Lēmums nododams izpildei: izpilddirektore Z.Eizenberga 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.233: 
Jautājumu skatīt nākamajā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. 
 

 

13. 
Par Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.332 

“Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā” 
pielikuma grozījumiem  (brīvā laika pavadīšanas centra darbinieku) 

Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, A.Zumbergs 

Pamats 
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs” 21. – 23.punkts 
 
Mērķis 
Amata vietas izveidošana Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā 
 
Izvērtējums 

2014. gada 27.decembrī, ar Eiropas Savienības fonda finansiālu atbalstu, tika 
atklāts Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrs ar mērķi nodrošināt lietderīga brīvā 
laika pavadīšanas iespējas Dundagas novada iedzīvotājiem. Noteikts, ka tiek izveidota 
jauna darbavieta Centra patstāvīgai un regulārai darbības nodrošināšanai, kā arī 
darbavieta tiek nodrošināta visā projekta īstenošanas laikā līdz 2019. gada 22. maijam.  

Šobrīd Centra darbību nodrošina Ēkas dežurants ar nepilnu darba laiku - 0,75 lielu 
darba slodzi, un šī amata vieta līdz 2016.gada 30.decembrim ir Saimnieciskā dienesta 
atbildībā. Tā kā šobrīd Ēkas dežuranta noteiktie amata pienākumi neparedz brīvā laika 
aktivitāšu organizēšanu iedzīvotājiem, nepieciešams noteikt papildu amata pienākumus. 

Izvērtējot darbinieka esošo darba slodzi un amata pienākumus, priekšlikums 
izdarīt izmaiņas šobrīd esošajos darbinieka darba nosacījumos- samazināt Ēkas 
dežuranta darba slodzi uz 0,5 un noteikt jaunus amata pienākumus - zāles 
administrators ar 0,25 lielu darba slodzi.  

Ņemot vērā augstākminēto, priekšlikums Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā 
izveidot jaunu amata vienību “Zāles administrators” (profesijas kods 515118) ar 2017. 
gada janvāri. Amata apraksts pielikumā. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.234: 
Ar 01.01.2017. brīvā laika pavadīšanas centrā izveidot amata vietu – zāles 
administrators un izteikt Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 19.decembra 
lēmuma Nr.332 “Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā” 
pielikuma 10.punktu šādā redakcijā: 
 
10. Centrālā 

administrācija 
Brīvā laika 
pavadīšanas 
centrs 

Zāles 
administrators 

33. saime “Radošie 
darbi”, IA līmenis, 6. 
mēnešalgu grupa 

1 

 
 
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
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14. 
Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

Ziņo L.Laicāns, A.Šturms; G.Laicāns 
 
Pamats 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa; likuma “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešā daļa 
 
Mērķis 
Pieņemt ziedojumu signalizācijas un dūmu detektoru uzstādīšanai Dundagas Brīvā laika 
pavadīšanas centrā Pils ielā 9, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā 
 
Izvērtējums 
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir īpašnieks nekustamajam īpašumam 
„Pils iela 9” ar kadastra Nr.8850 020 0430 (turpmāk – nekustamais īpašums „Pils iela 9”), 
kurā atrodas arī ēka ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0430 001 (turpmāk – ēka Pils ielā 9). 
Ēka Pils ielā 9 atrodas Dundagas ciemā un tajā ir izveidots brīvā laika pavadīšanas centrs, kā 
arī iznomātas telpas biedrībai „Dundagas Sendienas”. 
Pašvaldības Attīstības programmā 2014.–2020. gadam kā vidēja termiņa mērķis (prioritāte) ir 
noteikts 7M-K-2 „Nodrošināt plānveidīgu kultūras nozīmes objektu atjaunošanu un izveidi 
Dundagas novadā”. Mērķim ir noteikts rīcības virziens „Kultūras nozīmes objektu 
atjaunošana un radīšana”, kurā noteikta rīcība K-9 „Nekustamo īpašumu „Pils ielā 9”, 
Dundagā piemērot brīvā laika pavadīšanai un amatiermākslas kolektīvu nodarbībām dažādām 
iedzīvotāju grupām”. 
If Drošības fonds (turpmāk - Fonds) no 2016. gada 3. oktobra līdz 19. oktobrim 
nevalstiskajām organizācijām, izglītības iestādēm, jauniešu interešu klubiem un citām 
bezpeļņas organizācijām izsludināja pieteikšanos uz projektu, kura mērķis bija piešķirt 
finansējumu projektiem, kas uzlabo drošību un novērš negadījumu risku. 
Biedrība „Dundagas novada atbalsta biedrība” (turpmāk - Biedrība) Fondā iesniedza projektu 
„Signalizācijas un dūmu detektoru uzstādīšana Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā” 
(turpmāk - projekts), kurā ir paredzēts uzlabot drošību un novērst negadījumu risku ēka Pils 
ielā 9, brīvā laika pavadīšanas centra telpās. 
Biedrības iesniegtais projekts tika atbalstīts un Biedrība saņēmusi ziedojumu 783,08 euro, 
kuru vēlas ziedot pašvaldībai, lai sasniegtu minētā projekta mērķi. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.235: 
1. Pieņemt biedrības “Dundagas novada atbalsta biedrība” ziedojumu 783,08 euro un 
izmantot to signalizācijas un dūmu detektoru uzstādīšanai Dundagas Brīvā laika pavadīšanas 
centrā Pils ielā 9, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 
2. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju parakstīt ziedojuma 
līgumu, ar kuru tiek pieņemts 1.punktā minētais ziedojums. 
 

Lēmums nosūtāms: Dundagas novada atbalsta biedrība 

Lēmums nododams izpildei: Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālistam, Attīstības 
un plānošanas nodaļai. 
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15. 
Par nekustamā īpašuma „Cielavas” sadalīšanu un lietošanas mērķa maiņu. 

Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns 
Pamats 

1. SIA „Vertex” valdes locekļa Krista Freimaņa 22.11.2016. iesniegums (reģistrēts 
Dundagas novada pašvaldībā 22.11.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/500-V). 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
5. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
17.7. punkts. 

 
Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Cielavas” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.  
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Cielavas” ar kadastra Nr. 8850 032 0029 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Cielavas”) kopplatība ir 84,6000 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas 
novadā un sastāv no: 

1) 67,5000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0029; 
2) 17,1000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0030. 
Nekustamā īpašuma „Cielavas” īpašnieka (Vārds, uzvārds) pilnvarotā persona - SIA 

„Vertex” valdes loceklis Krists Freimanis uz pilnvaras pamata (Nr.3076 reģ. 08.11.2016. 
zvērinātas notāres Ingūnas Bakanauskas prakses vietā Talsos) lūdz atļauju sadalīt nekustamo 
īpašumu „Cielavas”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 032 0030, piešķirot tai nosaukumu „Dižcielavas”. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 
starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību 
robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 
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 un, ja 
nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka 
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, 
laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai 
apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un 
lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 

Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma „Cielavas” zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0029 mežs aizņem 61,0000 ha, bet zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0030 mežs aizņem 17,0000 ha. Abās zemes vienībās ir 
noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101). 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – MK 
noteikumi Nr.496) 17.7.punktu, lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja 17.7. ja iepriekš likumīgi 
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noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā 
minētajām prasībām. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, G.Pirvits, A.Grīvāne, 
U.Sila, G.Abaja, A.Zumbergs, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav 
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.236: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Cielavas” ar kadastra Nr. 8850 032 0029 sadalīšanai, 
atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 032 0030. 

2. Nekustamā īpašuma „Cielavas” ar kadastra Nr. 8850 032 0029 zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8850 032 0029 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Cielavas” 
un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201). 

3. Nekustamā īpašuma „Cielavas” ar kadastra Nr. 8850 032 0029 zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8850 032 0030 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu 
„Dižcielavas” un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201). 

 
 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 
 
Lēmums nosūtāms: 

1. Nosūtāms Valsts zemes dienesta Talsu klientu apkalpošanas centram: 
kac.talsi@vzd.gov.lv.  

2. Nododams personīgi SIA „Vertex” Dundagas novada pašvaldībā. 
  
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 

 
Sēde slēgta plkst. 14.50. 
 
 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
Protokols parakstīts 29.11.2016. 
 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 29.11.2016. 
 
 
 


