LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.4.
2016.gada 24.martā
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.02
Sēdē piedalās 8 deputāti: Gunārs Laicāns, Smaida Šnikvalde, Aldons Zumbergs, Andra
Grīvāne, Guntis Pirvits Ansis Roderts, Gunta Abaja, Una Sila
Nepiedalās: Linda Pavlovska - darba dēļ
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektora p.i. Baiba Dūda, finanšu speciāliste Zinta
Eizenberga, redaktora vietn. Diāna Siliņa, juriskonsults Aigars Šturms, Attīstības
nodaļas vadītājs Lauris Laicāns, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens,
Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro
Piedalās: SIA „Kolkas Ūdens” valdes loceklis Gints Muskars, SIA „Talsu Vēstis”
korespondente Aiga Naudiņa
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Papildus izsludinātajai darba kārtībai iekļaut darba kārtībā jautājumu „Par apstrīdēto
administratīvo aktu”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1.
Izpilddirektora p.i. un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto
lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
2.
Par SIA „Kolkas ūdens” pamatkapitālā ieguldītā finansējuma mērķa maiņu
3.
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 25.02.2016. gada lēmumā
Nr. 30 „Par ūdensapgādes tarifiem Kolkas ciemā”
4.
5.
6.
7.
8.

Par nolikuma projektu “Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas nolikums”
Par Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisiju
Par amata vietu skaita samazināšanu Dundagas novada centrālajā bibliotēkā
Par amata vietu izveidošanu un likvidēšanu
Par grozījumiem amatu katalogā
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9.
Par sadarbības līgumu ar Kurzemes tūrisma asociāciju
10.
Par automašīnu Dacia Lodgy
11.
Par projektu "Birding Baltic"
12.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
13.
Par nekustamā īpašuma „Pignieki” sadalīšanu
14.
Par nekustamā īpašuma „Riekstiņi” sadalīšanu
15.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (ANNES)
16.
Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Krūmiņi” nodošanu
publiskajai apspriešanai
17.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Ūši” un „Jaunūši”
18.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Senči”
19.
Par nekustamā īpašuma „Mežkalēji” sadalīšanu
20.
Par saistošo noteikumu projektu “Par Dundagas novada pašvaldības domes
saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
21.
Par iekšējiem noteikumiem „Par kārtību kādā noformējami komandējumi un darba
braucieni”
22.
Par grozījumiem Starpinstitucionālās sadarbības komisijā
23.
Par pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
24.
Par darba līguma noslēgšanu ar pašvaldības izpilddirektoru un atļauju savienot amatus
25.
Par darba samaksas noteikšanu pašvaldības kapitālsabiedrību locekļiem
26.
Par dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
27.
Par apstrīdēto administratīvo aktu
Dažādi jautājumi
Sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts.

1.
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi
un citām aktualitātēm
Novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Baiba Dūda informē par mēneša notikumiem un
paveiktajiem darbiem:
1. Par aktualitātēm pašvaldības iestādēs
2. Par notikušajiem un plānotajiem kultūras un sporta pasākumiem
3. Par notikušo tikšanos ar VAS „Latvijas valsts meži” pārstāvjiem un plānoto
sarunu un sadarbības turpināšanu
4. Par Pašvaldības darba uzlabošanas iespēju izvērtēšanas un priekšlikumu
sagatavošanas darba grupā skatāmajiem jautājumiem
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns informē:
1. Par problēmām, kas saistītas ar pašvaldības kapitālsabiedrību darbību
2. Par ēku Upes ielā 4 (uz Attīstības u plānošanas komitejas sēdi tiks sagatavots
lēmuma projekts ar konkrētiem priekšlikumiem)
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2.
Par SIA „Kolkas ūdens” pamatkapitālā ieguldītā finansējuma
mērķa maiņu
Ziņo G.Muskars; G.Laicāns
Pamats
1. Likuma „Par pašvaldībām” 21. pants;
2. Likums „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 5.panta otrās daļas 5.punkts, trešā daļa, sestā daļa;
3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
Mērķis
Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana dzeramā ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas
stacijās Kolkā.
Izvērtējums
SIA „Kolkas ūdens” valdes loceklis Gints Muskars ir iesniedzis ziņojumu par
17.12.2015. Dundagas novada domes lēmuma Nr. 243 „Par SIA „Kolkas ūdens”
pamatkapitāla palielināšanu” izpildi.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Mērķis

Mērķa finansējums, Izlietotais
EUR
finansējums, EUR
Butylgumijas membrānas ieklāšana 5926,56
ūdenstornī
Filtrējošie materiāli membrānas 5725,28
5425,28
filtram
Ūdensskaitītāja montāžai
2211,05
2211,05
Plānotais zivsaimniecības uzņēmuma 5000,00
5000,00
darbības pārtraukums
Kopā
18 863,00
12 636,33

SIA „Kolkas ūdens” valdes loceklis G.Muskars lūdz mainīt finanšu izlietojuma mērķi
„Butylgumijas membrānas ieklāšana ūdenstornī” EUR 5926,56 apjomā un ietaupījumu mērķī
„Filtrējošie materiāli membrānas filtram” EUR 300,00 apmērā, kopā EUR 6226,56,
paredzētos līdzekļus uz mērķi „Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana dzeramā ūdens
sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas stacijās Kolkā”.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu pašvaldības dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un lemt par finansējuma piešķiršanu
attiecīgam pasākumam. Tāpēc pašvaldības domei ir jālemj par optimālāko risinājumu kā
nodrošināt autonomo funkciju izpildi un kādu sadarbības formu izvēlēties ar
kapitālsabiedrību. Pašvaldībai ir iespēja ieguldīt finansējumu kapitālsabiedrības
pamatkapitālā, tā nodrošinot kapitālsabiedrībai līdzekļus. Nepieciešams lemt par pašvaldības
veiktā ieguldījuma mērķa maiņu EUR 6226,56 apmērā SIA „Kolkas ūdens” pamatkapitālā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.55:
1.
Mainīt finanšu izlietojuma mērķi „Butylgumijas membrānas ieklāšana ūdenstornī”
EUR 5926,56 apjomā un ietaupījumu mērķī „Filtrējošie materiāli membrānas filtram” EUR
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300,00 apmērā, kopā EUR 6226,56, paredzētos līdzekļus uz mērķi „Ūdens patēriņa skaitītāju
uzstādīšana dzeramā ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas stacijās Kolkā.
2.
SIA „Kolkas ūdens” valdes loceklim G.Muskaram līdz 01.04.2016. iesniegt Dundagas
novada domei uzņēmuma budžeta plānu, naudas plūsmu un ziņojumu par rīcības plānu
uzņēmuma darbības nodrošināšanai 2016. gadā.
Lēmums nosūtāms: SIA „Kolkas ūdens”

3.
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 25.02.2016. gada lēmumā
Nr. 30 „Par ūdensapgādes tarifiem Kolkas ciemā”
Ziņo Z.Eizenberga; G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas
14.punkta c) apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā daļa
Mērķis
Noteikt tarifa spēkā stāšanās datumu un noslēgt līgumu starp pašvaldību un kapitālsabiedrību
par tarifa dotēšanas nosacījumiem
Izvērtējums
1.
Dundagas novada pašvaldības dome 2016.gada 25. februārī pieņēma lēmumu Nr.30
“Par ūdenssaimniecības tarifiem Kolkas ciemā”. Lēmuma II punkta 2.7. apakšpunkts noteica
uzdot SIA „Kolkas ūdens” publicēt pašvaldības interneta vietnē un vietējā laikrakstā
„Dundadznieks” informāciju par noteikto tarifu, norādot pakalpojuma sniedzēja tarifa spēkā
stāšanās datumu. Neskatoties uz to, ka Dome lēmumā nebija noteikusi šo pakalpojuma
sniedzēja tarifa spēkā stāšanās datumu, tarifu spēkā stāšanās datums izsludināts ar 01.03.2016.
Ja netiek noteikts tarifa spēkā stāšanās datums, tad tarifs stājas spēkā ar lēmuma parakstīšanas
dienu, tas ir, 2016.gada 25.februārī.
2.
Nepieciešams izslēgt no lēmuma III un V punktu, kuri saistās ar iepriekš lemto par
SIA „Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu, veicot finanšu ieguldījumu. Ieguldot
pamatkapitālā, netiek izpildīts iepriekš lemtais - kompensēt no aprēķinātā tarifa 0,59 centus
jeb membrānas filtra uzturēšanas izmaksas. Finansējums netiktu novirzīts paredzētajam
mērķim – ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai. Dundagas novada pašvaldības domes
2016.gada 25. februārī sagatavotajā lēmumprojektā tika pieminēta arī dotācijas piešķiršanas
iespēja, noslēdzot līgumu starp pašvaldību un kapitālsabiedrību, kurā tiek definēts
sasniedzamais mērķis, uzdevumi, atskaitīšanās principi un tiek noteikta stingra piešķirto
līdzekļu izlietojuma kontrole.
3.
Nepieciešams izslēgt no lēmuma V punktu, kurš noteica atcelt Dundagas novada
domes 2015.gada 17.decembra lēmumu Nr.244 “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem
Kolkā”. Atceļot šo lēmumu, zūd sākotnējās ieceres jēga, kurā tika pieņemts zināšanai tarifu
projekts un uzdots SIA „Kolkas ūdens” publicēt informāciju par aprēķināto tarifa projektu un
izvērtēt saņemtos priekšlikumus un ieteikumus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.56:
1.
Izslēgt Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 25.februāra lēmuma Nr.30
“Par ūdensapgādes tarifiem Kolkas ciemā” III., V. un VI.punktu.
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2.
Izteikt Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 25.februāra lēmuma Nr.30
“Par ūdensapgādes tarifiem Kolkas ciemā” 1.punktu šādā redakcijā:
“I. Apstiprināt SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893) iesniegtos tarifa
projektus: ūdensapgādes pakalpojums Kolkas ciemā 1,12 euro/m3 (bez PVN) un
kanalizācijas pakalpojums Kolkas ciemā 1,17 euro/m3 (bez PVN); ūdensapgādes
pakalpojums SIA “Līcis-93” par tehniskā ūdens piegādi 0,49 euro/m3 (bez PVN) un
kanalizācijas pakalpojums SIA “Līcis-93” 1,72 euro/m3 (bez PVN). Tarifs stājas
spēkā 2016.gada 1.martā.”
3.
Piešķirt dotāciju SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893) 22375 euro apmērā,
minētie finanšu līdzekļi ņemami no budžeta atlikumā rezervētā finansējuma SIA “Kolkas
ūdens” (reģ.nr. 40003579893). Minētie finanšu līdzekļi izmantojami SIA “”Kolkas ūdens”
(reģ.nr. 40003579893) ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai, lai nodrošinātu, ka SIA
“Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893) ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Kolkas
ciemā (iedzīvotājiem) spētu sniegt apstiprinātā tarifa ietvaros. Pilnvarot Dundagas novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju parakstīt līgumu par minētās dotācijas piešķiršanu SIA
“Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893), līgumā nosakāms sasniedzamais mērķis, uzdevumi,
atskaitīšanās kārtība un izlietojuma kontrole. Uzdot Dundagas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam informēt domi par noslēgto līgumu nākamajā kārtējā domes sēdē pēc līguma
noslēgšanas.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, SIA “Kolkas ūdens”

4.
Par nolikuma projektu
“Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas nolikums”
G.Laicāns
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, 73.panta pirmās daļas
1.punkts; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pants
Mērķis
Nodrošināt palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punkts nosaka, ka lēmumu par palīdzības
sniegšanu pieņem Dundagas novada pašvaldības Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.57:
Pieņemt iesniegto nolikuma “Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas nolikums” projektu
(pievienots pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
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5.
Par Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisiju
G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Roderts, G.Abaja
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, 73.panta pirmās
daļas 1.punkts; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pants; Dundagas
novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punkts
Mērķis
Nodrošināt palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.4
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punkts nosaka, ka lēmumu par
palīdzības sniegšanu pieņem Dundagas novada pašvaldības Dzīvojamo telpu izīrēšanas
komisija. Dundagas novada pašvaldības dome 2016.gada 24.marta sēdē pieņēmusi
nolikumu “Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas nolikums”, kura 4.punkts nosaka, ka
komisiju 5 locekļu sastāvā ievēlē dome.
Ieņemt Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas locekļa amatu uzrunāti: Ineta Mauriņa,
Ruta Emerberga, Kaspars Neimanis, Sintija Gāliņa, Dace Kurpniece un Gunārs Laicāns.
Ieņemt Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas locekļa amatu piekrituši: Ineta Mauriņa,
Ruta Emerberga, Sintija Gāliņa, Gunārs Laicāns, Dace Kurpniece.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.58:
No 2016.gada 1.aprīļa Dundagas novada pašvaldības Dzīvojamo telpu izīrēšanas
komisijā ievēlēt:
1.
Gunārs Laicāns, personas kods: xxx;
2.

Ruta Emerberga, personas kods: xxx;

3.

Ineta Mauriņa, personas kods: xxx;

4.

Dace Kurpniece, personas kods: xxx;

5.

Kaspars Neimanis, personas kods: xxx.

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

6.
Par amata vietu skaita samazināšanu
Dundagas novada centrālajā bibliotēkā
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 5.panta pirmā daļa, 7.panta otrā daļa; Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 27.pants; Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075
"Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" 22.punkts
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Mērķis
Mainīt Dundagas novada Centrālās bibliotēkas darba organizāciju
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības darba uzlabošanas iespēju izvērtēšanas un priekšlikumu
sagatavošanas darba grupa 2016.gada 4.februāra sēdē izskatījusi jautājumu par Dundagas
novada centrālās bibliotēkas noslogojumu un nepieciešamo darbinieku skaitu uz veiktās
funkcijas apjomu.
Iepazīstoties ar bibliotēkas vadītājas Rutas Emerbergas atskaiti par 2015.gadu, darba grupas
locekļi secina, ka pieaugušo abonementa un lasītavas klientu apkalpošanu pēc statistiskajiem
rādītājiem var veikt 1 normāla darba laika darbinieks. Līdz ar to Dundagas novada centrālajā
bibliotēkā samazināms amata vietu skaits par vienu vienību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.59:
1. Dundagas novada Centrālajā bibliotēkā samazināt amata vietu skaitu par vienu vienību
ar 2016.gada 1.maiju.
2. Saskaņot iesniegtos grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, izsakot
Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.332 "Par grozījumiem
novada pašvaldības darbinieku amata katalogā" pielikuma atsevišķus punktus šādā
redakcijā:
63 Bibliotēka

Dundagas Centrālā bibliotekārs
bibliotēka

18.2. Informācijas 6
apkopošana un
analīze, Bibliotēku
pakalpojumi, (II),
8.
mēnešalgu
grupa

3. Uzdot Dundagas novada Centrālās bibliotēkas vadītājai nodrošināt darba organizāciju
iestādē atbilstoši šā lēmuma 1. un 2.punktam.

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada Centrālā bibliotēka, Dundagas novada
pašvaldības Centrālā administrācija

7.
Par amata vietu izveidošanu un likvidēšanu
Ziņo B.Dūda;G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 5.panta pirmā daļa
Mērķis
Veikt izmaiņas Dundagas novada pašvaldības iestādes ,,Saimnieciskais dienests” un Attīstības
un plānošanas nodaļas darba organizācijā.
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Izvērtējums
Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka Dundagas novada
pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā klasificēti amati ,,ĢIS speciālists” 51. amatu
saimē Teritorijas plānošana II līmenī, un ,,Plānotāja” 51. amatu saimē Teritorijas plānošana I
līmenī.
Plānotās izmaiņas Attīstības un plānošanas nodaļas darba organizācijā, minētie amati ir
izslēdzami no Dundagas novada pašvaldības amatu kataloga.
Lai nodrošinātu tehnisko uzdevumu izpildi nekustamo īpašumu jomā Dundagas novada
pašvaldībā, nepieciešama jauna amata vieta ,,zemes lietu speciālists”. Dundagas novada
pašvaldības darba uzlabošanas iespēju izvērtēšanas un priekšlikumu sagatavošanas darba
grupas 2016.gada 3.marta sēdē tika atbalstīta šādas mata vietas izveides projekts Attīstības un
plānošanas nodaļā.
Jau ilgstošā laika periodā Dundagas novada pašvaldībā trūkst speciālista – parka
dārznieks. Par šādas amata vietas izveides nepieciešamību ir pauduši arī iedzīvotāji tikšanās
reizēs gan Dundagas pagastā, gan ciemos. Vēsturiskā centra labiekārtošanas projekts, pils
terases labiekārtošanas projekts un ikdienas stādījumu kopšana prasa specifiskas dārznieka
zināšanas un prasmes. Beidzamo gadu pieredze liecina, ka situatīvi piesaistot pakalpojuma
sniedzējus, bez profesionāļa vadības nozīmējot labiekārtošanas darbos mazkvalificētu darba
spēku, tiek iztērēti līdzekļi, bet netiek sasniegts vēlamais rezultāts. Tāpēc nepieciešams
Saimnieciskajā dienestā izveidot amata vietu – parka dārznieks.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.60:
1. Ar 01.04.2016. likvidēt Attīstības un plānošanas nodaļā klasificētos amatus: ĢIS
speciālists un Plānotāja
2. Izveidot Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un
plānošanas nodaļā amata vietu ,,Zemes lietu speciālists” sākot ar 2016.gada 1.aprīli.
3. Izveidot Dundagas novada pašvaldības iestādē ,,Saimnieciskais dienests” amata vietu
,,Parka dārznieks” ar 2016.gada 1.aprīli.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai,
Saimnieciskajam dienestam

8.
Par grozījumiem amatu katalogā
Ziņo B.Dūda; G.Laicāns, A.Zumbergs, G.Abaja
Pamats
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs" 1., 10., 22.punkts
Mērķis
Amatam atbilstošas saimes un līmeņa noteikšana
Izvērtējums
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs" (turpmāk - Noteikumi) nosaka vienotu amatu klasifikācijas
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sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās. Noteikumu
10.punkts nosaka, ka amatus klasificē atbilstošās saimēs un līmeņos, ņemot vērā saimju
aprakstus un līmeņu raksturojumus. Noteikumu 22.punkts nosaka, ka pēc jaunu amatu
izveidošanas vai esošo amatu klasifikācijas pārskatīšanas tiek sagatavots amatu klasificēšanas
rezultātu apkopojums (saskaņā ar Noteikumu 3.pielikumu) un tas tiek iesniegts saskaņošanai
pašvaldībā vai augstākajā iestādē (pašvaldības gadījumā tā var būt dome). Dome divu nedēļu
laikā pēc amatu klasificēšanas rezultātu saņemšanas tos izvērtē.
Saskaņā ar Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.332 "Par
grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā" apstiprināts (saskaņots) amatu
klasificēšanas rezultātu apkopojums.
Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.1075 ,,Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, kuros veikti
grozījumi un stājušies spēkā 2016.gada 01.01.2016., jāveic izmaiņas Kultūras pils tūrisma
darbinieku amatu saimes klasifikācijā, tā 49.punktā minētais amats (Tūrisma organizators)
klasificēts 23.amatu saimes “Klientu apkalpošana” IIIB līmenī. Saskaņā ar veiktajiem
grozījumiem Noteikumos, amats klasificējams 57.amatu saimes ,,Tūrisma organizēšana” III
līmenī. 50.punktā minētais amats (Tūrisma pakalpojumu darbinieks) klasificēts 24.amatu
saimes ,,Komunikācija un sabiedriskās attiecības” I līmenī. Saskaņā ar veiktajiem
grozījumiem Noteikumos, amats klasificējams 57.amatu saimes ,,Tūrisma organizēšana” II
līmenī.
Pie nosacījuma, ja Dundagas novada dome lemj pozitīvi par amata vietu ,,zemes lietu
speciālists” un ,,parka dārznieks” izveidošanu, tad amati iekļaujami Dundagas novada
pašvaldības amatu katalogā un klasificējami atbilstošās amatu saimēs. Amats Zemes lietu
speciālists klasificējams 3.amatu saimes ,,Apsaimniekošana” IIC līmenī. Amats Parka
dārznieks klasificējams 13.amatu saimes ,,Fiziskais un kvalificētais darbs” V līmenī.
Pārskatot amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu secināms, ka Dundagas novada
pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā klasificēti amati ,,ĢIS speciālists” 51. amatu
saimē Teritorijas plānošana II līmenī,
un ,,Plānotāja” 51. amatu saimē Teritorijas plānošana I līmenī. Plānotās izmaiņas
Attīstības un plānošanas nodaļas darba organizācijā, minētie amati ir izslēdzami no Dundagas
novada pašvaldības amatu kataloga.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, S.Šnikvalde, U.Sila,
A.Roderts), pret – nav, atturas –3 (G.Abaja, A.Zumbergs, G.Pirvits)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.61:
Saskaņot iesniegtos grozījumus amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, izsakot
Dundagas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma Nr.332 "Par grozījumiem novada
pašvaldības darbinieku amata katalogā" pielikuma atsevišķus punktus šādā redakcijā:
Iestāde

Struktūrvienī Amata
ba
nosaukums

Saime
Amata Nepieciešama atlikums
is finansējums
(apakšsaime),
vietu
„+”,
līmenis,
skaits ietaupījums
mēnešalgu grupa
budžetā „-”

49. Kultūras
pils

Tūrisma
Tūrisma
57. Tūrisma
1
informācijas organizators organizēšana, (III),
centrs
11.mēmešalgu
grupa

1880

49. Kultūras

Tūrisma

1468

Tūrisma

57. Tūrisma
9

1

pils

informācijas pakalpojumu organizēšana, (II),
centrs
darbinieks
9.mēmešalgu
grupa

63. Bibliotēka Dundagas
centrālā
bibliotēka

Bibliotekārs

Attīstības Attīstības un Zemes lietu
plānošanas
speciālists
un
plānošanas nodaļa
nodaļa

18.2. Informācijas 6
apkopošana un
analīze, Bibliotēku
pakalpojumi, (II),
8.
mēnešalgu
grupa

-2526

3.
1
Apsaimniekošana,
(IIC), 9.mēnešalgu
grupa

-2855

21. IZSLĒGT

Attīstības un ĢIS
plānošanas
speciālists
nodaļa

51.Teritorijas
plānošana, (II),
9. mēnešalgu
grupa

1

-

-

22. IZSLĒGT

Attīstības un Plānotāja
plānošanas
nodaļa

51.Teritorijas
plānošana, (I),
7. mēnešalgu
grupa

1

-

-

Saimniecis Saimnieciska Parka
is dienests
dārznieks
kais
dienests

13.Fiziskais un
1
kvalificētais darbs
(V), 7.mēnešalgu
grupa

Divu mēnešu ietaupījums no plānotā izpilddirektora vietnieka
algas

5520

-3562

-75

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai

9.
Par sadarbības līgumu ar Kurzemes tūrisma asociāciju
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām“ 12.pants.
Mērķis
Nodrošināt tūrisma attīstību un tūrisma mārketinga aktivitātes Dundagas novadā.
Izvērtējums
Tūrisma likuma 8.pants nosaka pašvaldības kompetenci tūrisma jomā. 2.punktā minēts, ka
saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus un pasākumus tūrisma
attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu.
Dundagas novada dome ir biedrības ,,Kurzemes tūrisma asociācija” biedrs, ar kuru
sadarbojoties tiek veiktas virkne aktivitāšu minēto funkciju realizēšanai. Sekmīgai procesu
norisei sagatavots Sadarbības līgums par to, ka KTA un Pašvaldība 2016.gadā veic kopīgu
sadarbību tūrisma attīstības veicināšanā un tūrisma marketingā Dundagas novadā. Līgums
paredz tūrisma mārketinga aktivitāšu paketi 2016.gadam (1.pielikums), par kurām Dundagas
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pašvaldība maksā Kurzemes Tūrisma asociācijai EUR 1059.90 (viens tūkstotis piecdesmit
deviņi eiro un deviņdesmit centi).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.62:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Kurzemes Tūrisma asociāciju par sadarbību tūrisma
attīstības veicināšanā un tūrisma mārketingā Dundagas novadā 2016.gadā, paredzot
budžetā funkciju nodrošināšanai € 1059,-.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai.
Lēmums nosūtāms: Kurzemes Tūrisma asociācija

10.
Par automašīnu Dacia Lodgy
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 2016.gada
budžetu.
Mērķis
Dundagas pagasta izglītības iestāžu nodrošināšana ar dienesta transporta līdzekli.
Izvērtējums
1) Vidusskolas vajadzībām 2013.gadā tika iegādāta automašīna Dacia Lodgy FB 3555
operatīvajā līzingā uz trīs gadiem. Līzinga termiņš beidzas 2016.gada 30. aprīlī,
atpakaļpirkuma summa ir 5528,00 EUR, atļautais nobraukums 100 000 km nav pārsniegts.
Līzinga maksājums mēnesī par automašīnu mēnesī ir 296,00 EUR ,apdrošināšana mēnesī ir
55,00 EUR – kopējā mēneša maksājumu summa ir 351,00 EUR. Ir priekšlikums
1) neizmantot atpakaļpirkuma līguma priekšrocības 2) iegādāties jaunu šāda tipa automašīnu,
kura pilnībā apmierina vidusskolas vajadzības – 7-vietīgs minivens, nepārsniedzot ikmēneša
maksājumu summu EUR 351,00 mēnesī, automašīnas vērtību 16500,00 EUR un sākotnējo
iemaksu 1800,00 EUR.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.63:
1) neizmantot atpakaļpirkuma līguma Nr. 142497 no 24.04.2013 automašīnas DACIA
LODGY iegādes priekšrocības.
2) Sagatavot iepirkuma dokumentāciju, iegādāties jaunu automašīnu Dundagas pagasta
izglītības iestāžu vajadzībām) - 7 vietīgu minivenu līdz 16500,00 EUR vērtībā operatīvajā
līzingā, veicot cenu aptauju;
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro.
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11.
Par projektu "Birding Baltic"
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants; 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 2.punkts, 10.punkts;
21.panta pirmā daļa
Mērķis
Atbalstīt Dundagas novada pašvaldības kā projekta partnera iesaistīšanos projektā
“Birding Baltic”
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) 2015.gada 22.oktobrī parakstīja
nodomu protokolu par ieceri kā partnerim piedalīties projekta “Birding Baltic” idejas
iesniegšanā Centrālās Baltijas jūras reģiona programmā.
“Birding Baltic” ir pārrobežu projekts, kur pašlaik ir iesaistīti septiņi partneri no
Zviedrijas, Ālandu salām, Somijas un Latvijas. Projekta mērķis ir padarīt Baltijas jūras
piekrasti pievilcīgu dabas un putnu vērošanas tūrisma aktivitātēm, radot kopēju pārrobežu
tūrisma produktu. Projekta ietvaros plānotas marketinga aktivitātes (dalība izstādēs,
informatīvo materiālu izstrāde, interneta vietnes izveide, filmas par putnu vērošanu izveide,
publicitātes pasākumi), kapacitātes stiprināšanas pasākumi (apmācību programmu uzlabošana,
apmācības, semināri, darba grupas, pieredzes apmaiņas braucieni), slēpņu un platformu
izveidošana putnu vērotājiem, kā arī info-centru izveidošana un aprīkošana. Projekta ilgums –
četri gadi. Projekta kopējais finansējums – 2,3 milj. EUR. Atbalsta intensitāte no Centrālās
Baltijas jūras reģiona programmas partneriem no Latvijas – 85%.
Dundagas novada pašvaldība šajā projektā plāno piedalīties ar kopējo budžetu 160 000
EUR. Projektā Dundagas novada pašvaldība paredz pielāgot stāvlaukumu Kolkā (kadastra Nr.
8862 007 0202), izbūvējot stāvlaukuma segumu, nodrošinot pieejamību infrastruktūrai
(ūdensapgāde, kanalizācija, elektroenerģija, laukuma apgaismojums), ierīkojot interneta
pieslēgumu, labiekārtojot laukumu (soliņi, galdi, nojumes, atkritumu urnas, tualetes), uzstādot
nepieciešamās informatīvās zīmes un norādes, izstrādājot Kolkas pagasta un piekrastes ciemu
teritorijas marketinga plānu.
Projekta ideja šī gada 29.janvārī tika apstiprināta un līdz šī gada 1.aprīlim tiks iesniegts
projekta pieteikums.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.64:
Projekta apstiprināšanas gadījumā atbalstīt Dundagas novada pašvaldības kā projekta partnera
dalību projektā “Birding Baltic”, laika posmā no 2016.gada līdz 2020.gadam:
1. Nodrošinot priekšfinansējumu projekta aktivitāšu realizēšanai kopējā paredzētā
Dundagas novada pašvaldības projekta budžeta apmērā – līdz 160 000 EUR;
2. Nodrošinot līdzfinansējumu projekta realizācijai – līdz 24 000 EUR.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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12.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
G.Laicāns
12.1. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta
pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta pirmā
un septītā daļa.
Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus.
Izvērtējums
(Vārds, uzvārds), personas kods xxx, īpašumā Dundagas novada Kolkas pagastā ir
nekustamais īpašums „Bebri” ar kadastra Nr. 8862 003 0042. Īpašuma piederība reģistrēta
Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 355.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto
īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 24.03.2016. minētajai personai
būs nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Bebri” 97,70 €, tajā skaitā nokavējuma
nauda 39,88 €.
Dundagas novada pašvaldība 03.06.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD3-23.1/15/282, ka līdz 02.07.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā
parāds netika samaksāts, tad 19.11.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr.
DD-3-23.1/15/668, ka līdz 19.12.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu,
nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.65:
1.
Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxx, par īpašumu „Bebri”, kadastra Nr.
8862 003 0042, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 57,82 € (piecdesmit septiņi eiro un
82 centi) un nokavējuma naudu 39,88 € (trīsdesmit deviņi eiro un 88 centi), kopā 97,70 €
(deviņdesmit septiņi eiro un 70 centi), un ar piedziņas procesu saistītos izdevumus bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Dacei Cgojevai.
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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, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. (Vārds, uzvārds)– adrese
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2.stāvs, Talsi, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

12.2. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta
pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta
pirmā un septītā daļa.
Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus.
Izvērtējums
(Vārds, uzvārds) (personas kods xxx) īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā ir
šādi īpašumi:
1. no 18.08.2011. dzīvokļa īpašums „Šlīteres iela 7 – 2” ar kadastra Nr. 8850 900 0312.
Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10202;
2. no 10.04.2013. dzīvokļa īpašums „Šlīteres iela 7 – 5” ar kadastra Nr. 8850 900 0315.
Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10205.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minētajiem
īpašumiem.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts nosaka,
ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt
nodokļus un nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 24.03.2016. minētajai personai ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds:
1) par īpašumu „Šlīteres iela 7 – 2”:
- zemi – 60,97 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 17,29 €;
- ēku – 6,10 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 1,73 €;
2) par īpašumu „Šlīteres iela 7 – 5”:
- zemi – 11,87 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 2,83 €;
- ēku – 1,29 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 0,23 €.
Dundagas novada pašvaldība 03.06.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD3-23.1/15/286, ka līdz 02.07.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā
parāds netika samaksāts, tad 19.11.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr.
DD-3-23.1/15/671, ka līdz 19.12.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
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Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu,
nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.66:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds) (xxx) par īpašumiem „Šlīteres iela 7 – 2” un „Šlīteres iela 7
– 5” nekustamā īpašuma nodokļa parādu 80,23 € bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1) pamatparāds par zemi dzīvokļa īpašumam „Šlīteres iela 7 – 2” 43,68 € (četrdesmit trīs
eiro un 68 centi) un nokavējuma naudu 17,29 € (septiņpadsmit eiro un 29 centi),
kopā 60,97 € (sešdesmit eiro un 97 centi);
2) pamatparāds par ēku dzīvokļa īpašumam „Šlīteres iela 7 – 2” 4,37 € (četri eiro un 37
centi) un nokavējuma naudu 1,73 € (viens eiro un 73 centi), kopā 6,10 € (seši eiro un
10 centi);
3) pamatparāds par zemi dzīvokļa īpašumam „Šlīteres iela 7 – 5” 9,74 € (deviņi eiro un
74 centi) un nokavējuma naudu 2,13 € (divi eiro un 13 centi), kopā 11,87 €
(vienpadsmit eiro un 87 centi);
4) pamatparāds par ēku dzīvokļa īpašumam „Šlīteres iela 7 – 5” 1,06 € (viens eiro un 6
centi) un nokavējuma naudu 0,23 € (23 centi), kopā 1,29 € (viens eiro un 29 centi);
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3. Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma
mērķī norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Dacei
Cgojevai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. (Vārds, uzvārds)– adrese
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai – Lielā iela 1, -2.stāvs, Talsi, LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

12.3.

Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta
pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta
pirmā un septītā daļa.

Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus.
Izvērtējums
(Vārds, uzvārds) (personas kods xxx) īpašumā Dundagas novada Kolkas pagastā no
22.03.2007. ir dzīvokļa īpašums „Kopmītne 2”-10 ar kadastra numuru 8862 900 0241.
Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kolkas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10000024465010
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par minētajiem
īpašumiem.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts nosaka,
ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt
nodokļus un nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījusi savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 24.03.2016. minētajai personai ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par dzīvokļa īpašumu „Kopmītne 2”-10:
1) zemei – 35,09 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 7,34 €;
2) ēkai – 11,75 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 2,47 €.
Dundagas novada pašvaldība 03.06.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD3-23.1/15/291, ka līdz 02.07.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā
parāds netika samaksāts, tad 19.11.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr.
DD-3-23.1/15/673, ka līdz 19.12.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu,
nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.67:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds) (personas kods) par dzīvokļa īpašumu „Kopmītne 2”-10
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 46,84 € bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1) pamatparāds par zemi 27,75 € (divdesmit septiņi eiro un 75 centi) un nokavējuma
naudu 7,34 € (septiņi eiro un 34 centi), kopā 35,09 € (trīsdesmit pieci eiro un 9 centi);
2) pamatparāds par ēku 9,28 € (deviņi eiro un 28 centi) un nokavējuma naudu 2,47 €
(divi eiro un 47 centi), kopā 11,75 € (vienpadsmit eiro un 75 centi);
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3. Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma
mērķī norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Sanijai
Sproģei.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. (Vārds, uzvārds)– adrese.
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Sanijai Sproģei –Ūdens iela 15, Ventspils, LV-3601.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

12.4. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta
pirmā daļa.
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2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta
pirmā un septītā daļa.
Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus.
Izvērtējums
(Vārds, uzvārds), personas kods xxx, īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā ir
nekustamais īpašums „Mednieki” ar kadastra Nr. 8850 021 0084. Īpašuma piederība reģistrēta
Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 703.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minēto
īpašumu.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas
2. punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 24.03.2016. minētajai personai
būs nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Mednieki” 95,85 €, tajā skaitā
nokavējuma nauda 22,22 €.
Dundagas novada pašvaldība 03.06.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD3-23.1/15/285, ka līdz 02.07.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā
parāds netika samaksāts, tad 19.11.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr.
DD-3-23.1/15/670, ka līdz 19.12.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu,
nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.68:
1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds), personas kods xxx, par īpašumu „Mednieki”, kadastra Nr.
8850 021 0084, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 73,63 € (septiņdesmit trīs eiro
un 63 centi) un nokavējuma naudu 22,22 € (divdesmit divi eiro un 22 centi), kopā 95,85
€ (deviņdesmit pieci eiro un 85 centi), un ar piedziņas procesu saistītos izdevumus
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3.
Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma mērķī
norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Jānim Jonasam.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. (Vārds, uzvārds)– adrese
2. Zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Jonasam – Brīvības iela 68-15, Rīga, LV-1011.
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Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

12.5. Pamats
1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmā un otrā daļa, 9. panta
pirmā daļa.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, 26. panta
pirmā un septītā daļa.
Mērķis
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkta prasībām – lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus.
Izvērtējums
(Vārds, uzvārds) (personas kods xxx) īpašumā Dundagas novada Dundagas pagastā ir
šādi īpašumi:
1. no 27.03.2009. īpašuma „Noras”, kadastra numurs 8850 021 0102, 1/3 domājamā
daļa. Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dundagas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 964,
2. no 27.03.2009. dzīvokļa īpašuma „Tāles”-1, kadastra numurs 8850 900 0002, 1/3
domājamā daļa. Īpašuma piederība reģistrēta Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 9611.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
pirmo un otro daļu (Vārds, uzvārds) ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par minētajiem
īpašumiem.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punkts nosaka,
ka nodokļa maksātāja vispārīgais pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt
nodokļus un nodevas.
(Vārds, uzvārds) nav pildījis savu ar likumu uzlikto pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā likumā noteiktos termiņos un 24.03.2016. minētajai personai ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds:
1) par īpašumu „Noras” – 68,99 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 25,87 €;
2) par īpašumu „Tāles”-1:
- zemei – 5,26 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 2,20 €;
- ēkai – 6,29 €, tajā skaitā nokavējuma nauda 2,17 €.
Dundagas novada pašvaldība 11.06.2015. (Vārds, uzvārds) nosūtīja atgādinājumu Nr. DD3-23.1/15/332, ka līdz 10.07.2015. ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tā kā
parāds netika samaksāts, tad 19.11.2015. minētajai personai tika nosūtīts brīdinājums ar Nr.
DD-3-23.1/15/676, ka līdz 19.12.2015. ir jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo un septīto daļu,
nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.69:
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1. Piedzīt no (Vārds, uzvārds) (personas kods xxx) par īpašumiem „Noras” un „Tāles”-1
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 80,54 € bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu:
1) pamatparāds par īpašumu „Noras” 43,12 € (četrdesmit trīs eiro un 12 centi) un
nokavējuma naudu 25,87 € (divdesmit pieci eiro un 87 centi), kopā 68,99 €
(sešdesmit astoņi eiro un 99 centi);
2) pamatparāds par zemi dzīvokļa īpašumam „Tāles”-1 3,06 € (trīs eiro un 6 centi)
un nokavējuma naudu 2,20 € (divi eiro un 20 centi), kopā 5,26 € (pieci eiro un 26
centi);
3) pamatparāds par ēku dzīvokļa īpašumam „Tāles”-1 4,12 € (četri eiro un 12 centi)
un nokavējuma naudu 2,17 € (divi eiro un 17 centi), kopā 6,29 € (seši eiro un 29
centi).
2. Lēmuma izpildi veikt zvērinātam tiesu izpildītājam.
3. Nomaksāt valsts nodevu 2,85 €, izmantojot šādus rekvizītus: Valsts kase,
Reģ. nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. Maksājuma
mērķī norādīt – Valsts nodeva par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei Ivettai
Kaluginai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā ( pasta adrese- Lielajā ielā 4, Liepāja, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. (Vārds, uzvārds)– adrese.
2. Zvērinātai tiesu izpildītājai Ivettai Kaluginai – Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

13.
Par nekustamā īpašuma „Pignieki” sadalīšanu
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 23.02.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
23.02.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/83-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.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6., 23.2.2. un
35. punkti.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Pignieki” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pignieki” ar kadastra Nr. 8850 023 0053 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Pignieki”) kopplatība ir 65,1200 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas
novadā un sastāv no:
1) 26,0800 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0053;
2) 38,8900 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0054;
3) 0,1500 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0074.
Nekustamā īpašuma „Pignieki” īpašnieks SIA „V.B. Meža serviss”, pamatojoties uz
pirkuma līguma, kuru 17.02.2016. ar reģistra Nr.615 apliecinājusi zvērināta notāre Irina
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Birzniece, pilnvaro (Vārds, uzvārds) lūgt Dundagas novada pašvaldībai atļauju sadalīt
nekustamo īpašumu „Pignieki”, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0074
ar jebkādu nosaukumu un adresi vai pievienojot jau pircējai piederošajam nekustamajam
īpašumam.
(Vārds, uzvārds), kurš uz universālpilnvaras (iereģistrēta Rīgas apgabaltiesas zvērinātas
notāres Anitas Elksnes apliecinājumu reģistrā ar Nr.6415) pamata pārstāv nekustamā īpašuma
„Annes” īpašnieku (Vārds, uzvārds), lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Pignieki”, no tā
atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0074, kas atrodas Pāces ciemā,
piešķirot tam nosaukumu „Vijolītes” un mainot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz
„individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods 0601).
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.
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 17.6. ja pēc izmaiņām
teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas
mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma „Pignieki” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0074 ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis - „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods
0101).
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 „Kaļķu un Pāces ciemu teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā
īpašuma „Pignieki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0074 atrodas
funkcionālajā zonā „Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 28. punkts
nosaka, ka Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai
nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
MK noteikumi Nr.496 23.2.2. punkts nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes
vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies
spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai)
izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja neapbūvēta zemes vienība pēc
platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1 punktā
minēto neapbūvētas zemes iedalījumu.
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Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 35.punktu Pašvaldība 15 dienu laikā pēc pieteikuma un
visu nepieciešamo dokumentu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu saņemšanas nosaka
vai maina lietošanas mērķi vai sagatavo pamatotu atteikumu.
Secina, ka iesnieguma iesniedzējs ir jāinformē par būvniecības ierobežojumiem šjā
zemes gabalā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.70:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Pignieki” ar kadastra Nr. 8850 023 0053 sadalīšanai,
atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0074.
2. Nekustamā īpašuma „Pignieki” ar kadastra Nr. 8850 023 0053 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 023 0053 un 8850 023 0054 pēc sadalīšanas atstāt
nosaukumu „Pignieki”.
3. Nekustamā īpašuma „Pignieki” ar kadastra Nr. 8850 023 0053 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 023 0074 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Vijolītes”.
4. Mainīt nekustamā īpašuma „Pignieki” ar kadastra Nr. 8850 023 0053 zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0074 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101)
uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” (NĪLM kods 0600).

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. Zvērinātai notārei Irīnai Birzniecei uz e-pastu irina.birzniece@latvijasnotars.lv kā
elektroniski parakstītu dokumentu.
3. (Vārds, uzvārds) atdodams personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

14.
Par nekustamā īpašuma „Riekstiņi” sadalīšanu
G.Laicāns
Pamats
1. (Vārds, uzvārds)15.02.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
15.02.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/67-K).
2. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 26.01.2016. vēstule Nr. 209-K/120
„Par informācijas sniegšanu”.
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
5. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.

Mērķis
Nekustamā īpašuma „Riekstiņi” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.
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Izvērtējums
Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma „Riekstiņi” ar
kadastra Nr. 8850 022 0060 (turpmāk – nekustamais īpašums „Riekstiņi”) kopplatība ir
46,7000 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 46,7000 ha lielas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0105.
Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma „Mazriekstiņi” ar
kadastra Nr. 8862 022 0001 (turpmāk – nekustamais īpašums „Mazriekstiņi”) kopplatība ir
4,9000 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 4,9000 ha lielas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0060.
Saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem nekustamā īpašuma „Riekstiņi kopplatība ir 51,6 ha un
tas sastāv no 46,7000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 002 0105 un 4,9000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 022 0060.
Nekustamā īpašuma „Riekstiņi” īpašnieks (Vārds, uzvārds) lūdz atļauju sadalīt nekustamo
īpašumu „Riekstiņi”, no tā atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0060,
piešķirot tai nosaukumu „Mazriekstiņi”.
Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 26.01.2016. vēstulē Nr. 209-K/120
„Par informācijas sniegšanu” norādīts, ka lai nekustamo īpašumu „Mazriekstiņi” atdalītu no
nekustamā īpašuma „Riekstiņi”, ir nepieciešams Dundagas novada pašvaldības lēmums par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0060 4,9 ha platībā atdalīšanu un
nekustamā īpašuma „Mazriekstiņi” izveidošanu.
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, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.71:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Riekstiņi” ar kadastra Nr. 8850 022 0060 sadalīšanai, atdalot
no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0060.
2. Nekustamā īpašuma „Riekstiņi” ar kadastra Nr. 8850 022 0060 zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 002 0105 pēc sadalīšanas atstāt nosaukumu „Riekstiņi”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 022 0060 4,9 ha platībā pēc sadalīšanas
piešķirt nosaukumu „Mazriekstiņi”.
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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:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
2. (Vārds, uzvārds): adrese
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

15.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (ANNES)
G.Laicāns
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 23.02.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
23.02.2016. ar Nr.DD-3-26.1/16/82-N).
2. 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 „Kaļķu un Pāces
ciemu teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 28. punkts.
3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7., 26. un 35. punkti.
Mērķis
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds), kurš uz
universālpilnvaras (iereģistrēta Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Anitas Elksnes
apliecinājumu reģistrā ar Nr.6415) pamata pārstāv (Vārds, uzvārds), 23.02.2016. iesniegumu
(reģistrēts Pašvaldībā 23.02.2016. ar Nr.DD-3-26.1/16/82-N), kurā tiek lūgts mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
(Vārds, uzvārds) īpašumā Pāces ciemā, Dundagas pagastā atrodas 0,5469 ha liels
nekustamais īpašums „Annes” ar kadastra numuru 8850 023 0041 (turpmāk - nekustamais
īpašums „Annes”), kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 023 0041.
„Annes” zemes
vienībā
ar kadastra apzīmējumu
Nekustamā īpašuma
8850 023 0041 atrodas šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 023 0041 001 un pirts ar kadastra
apzīmējumu 8850 023 0041 002.
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
noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā
minētajām prasībām.
Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma „Annes” ir noteikts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība” (NĪLM kods 0201).
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)
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grafiskās daļas karti „Kaļķu un Pāces ciemu teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamais
īpašums „Annes” atrodas funkcionālajā zonā „Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 28. punkts
nosaka, ka Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai
nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
MK noteikumi Nr.496 26.1. punkts nosaka, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un
kurai zemes plānā nav nodalītu platību, vienu lietošanas mērķi nosaka, ja uz zemes vienības
vai zemes vienības daļas atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas
veida un telpu grupu lietošanas veida (ēkām ar izvērtējamām telpu grupām) atbilst vienam
lietošanas mērķim.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 35.punktu Pašvaldība 15 dienu laikā pēc pieteikuma un
visu nepieciešamo dokumentu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu saņemšanas nosaka
vai maina lietošanas mērķi vai sagatavo pamatotu atteikumu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.72:
Mainīt nekustamā īpašuma „Annes” ar kadastra Nr. 8850 023 0041 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM
kods 0201) uz „individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods 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) (Vārds, uzvārds) atdodams personīgi pašvaldībā.
2) Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

16.
Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Krūmiņi”
nodošanu publiskajai apspriešanai
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Domos JM” 12.02.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
12.02.2016. ar Nr.DD-3-26.1/16/63-D).
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 109.1. punkts.
Mērķis
Detālplānojuma
Nr. 8862 005 0036.

izstrāde

nekustamajam

Izvērtējums
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īpašumam

„Krūmiņi”

ar

kadastra

Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Krūmiņi” ar kadastra Nr. 8862 005 0036
(turpmāk – detālplānojums) uzsākts pamatojoties uz Dundagas novada domes 28.05.2015.
sēdes lēmumu Nr.104 „Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Krūmiņi””.
Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 109.1. punkts nosaka, ka izstrādes vadītājs sagatavoto
detālplānojuma redakciju kopā ar ziņojumu par tā turpmāko virzību iesniedz izskatīšanai
pašvaldības institūcijai, kas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
109.1. nodot detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trijām un ne garāku par
sešām nedēļām;
109.2. precizēt detālplānojuma redakciju atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs Lauris Laicāns ir sagatavojis ziņojumu par
detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību (pielikums), kurā izsaka priekšlikumu
detālplānojumu nododot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.73:
1. Nodot detālplānojuma projektu nekustamā īpašuma „Krūmiņi” ar kadastra Nr. 8862 005
0036 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0036 publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu trīs nedēļas.
Lēmums nosūtāms: SIA „Domos JM”: Dundagas iela 6-4, Talsi, Talsu nov., LV-3201.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

17.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem
„Ūši” un „Jaunūši”
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) 21.02.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada
pašvaldībā 03.02.2016. ar Nr.DD-3-26.1/16/102-M).
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 1. punkts, 7.panta 1.punkts.
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”.
Mērķis
Zemes vienību robežu pārkārtošana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Ūši” ar kadastra Nr. 8862 007 0055 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Ūši”) kopplatība ir 1,6000 ha, tas atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā
un sastāv no 1,60 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 007 0055, kuru 0,96 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,08 ha
meži, 0,26 ha zeme zem ēkām un 0,30 ha citas zemes.
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Nekustamā īpašuma „Jaunūši” ar kadastra Nr. 8862 007 0113 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Jaunūši”) kopplatība ir 3,0607 ha, tas atrodas Kolkas ciemā, Kolkas pagastā,
Dundagas novadā un sastāv no 3,0607 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8862 007 0113, kuru 2,1769 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, 0,6935 ha meži, 0,0532 ha zeme zem ēkām un 0, 0965 ha zem ceļiem.
Nekustamā īpašuma „Ūši” īpašniece (Vārds, uzvārds) un nekustamā īpašuma „Jaunūši”
īpašniece (Vārds, uzvārds) vēlas pārkārtot robežu starp nekustamo īpašumu „Ūši” un
nekustamo īpašumu „Jaunūši”, saglabājot zemes platības esošajā apjomā un neparedzot
jaunveidojamus zemes gabalus.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu zemes ierīcības projektu
izstrādā starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes
vienību robežas.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā,
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu,
izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – saistošie
noteikumi Nr.21), nekustamais īpašums „Ūši” atrodas plānotās izmantošanas teritorijā
„Jauktas sabiedriskas nozīmes/darījuma teritorijas” (SD), savukārt nekustamais īpašums
„Jaunūši” plānotās izmantošanas teritorijā „Jauktas sabiedriskas nozīmes/darījuma teritorijas”
(SD) un „Dabas pamatnes” (DP).
Ņemot vērā, ka pārkārtojot zemes vienību robežas, plānots saglabāt zemes platības esošajā
apjomā un nav paredzēt veidot jaunas zemes vienības, veicot robežu pārkārtošanu nav
attiecināmas prasības par jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām.
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, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.74:
1.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Ūši” ar kadastra
Nr. 8862 007 0055 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0055 un nekustamā
īpašuma „Jaunūši” ar kadastra Nr. 8862 007 0113 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 007 0113 robežu pārkārtošanai saskaņā ar lēmuma projekta pielikumu.
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3. Paredzēt piekļuves iespēju nekustamā īpašuma „Ūši” ar kadastra Nr. 8862 007 0055
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 007 0055.
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA „ĢeoDati”
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu skaņot 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: (Vārds, uzvārds): adrese
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

18.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Senči”
G.Laicāns
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 15.02.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
07.03.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/106-A).
2. Dundagas novada domes 29.06.2015. sēdes lēmums Nr.121 (protokols Nr.6, 12.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašumam „Senči””.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.
4. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Senči (kadastra Nr. 8850 005 0012) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 005 0012 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 29.06.2015. sēdes lēmumu Nr.121 (protokols Nr.6, 12.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašumam „Senči”” (turpmāk - lēmums Nr.121)
tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Senči” ar kadastra
Nr. 8850 005 0012 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0012, sadalot to trijās
daļās.
Nekustamā īpašuma „Senči” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0012 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts, paredzot to sadalīt trijās atsevišķās zemes vienībās,
aptuveni 27,0 ha, 19,2 un 10,2 ha platībā. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna, kurā
norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas.
Zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts piešķirt nosaukumu „Kuršmalas”, zemes
vienībai Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Senči”, bet zemes vienībai Nr.3 paredzēts
piešķirt nosaukumu „Lejassenči”.
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts 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.
Piekļūšanas iespēju zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts nodrošināt izmantojot
tiešu piekļuvi no pašvaldības autoceļa „Vīdales Dzirnavas”, kā arī izmantojot esošu
nobrauktuvi no valsts vietējā autoceļa V1307 „Dundaga-Melnsils” un tālāk pa projektēto
teritoriju ar servitūta tiesību.
Piekļūšanas iespēju zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.2 paredzēts nodrošināt izmantojot
esošu nobrauktuvi no valsts vietējā autoceļa V1307 „Dundaga-Melnsils”.
Piekļūšanas iespēju zemes vienībai ar apzīmējumu Nr.3 paredzēts nodrošināt izmantojot
piekļuvi no pašvaldības autoceļa „Vīdales Dzirnavas” (ar esošu servitūta tiesību) un veidojot
jaunu teritoriju, kas var kalpot piekļuves nodrošināšanai
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Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus
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.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.75:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Senči” ar kadastra Nr.
8850 005 0012 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0012 sadalīšanai trijās
daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. 27,0 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu „Kuršmalas” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.2. 19,2 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Senči” un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
2.3. 10,2 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu „Lejassenči” 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. (Vārds, uzvārds)– adrese
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

19.
Par nekustamā īpašuma „Mežkalēji” sadalīšanu
Ziņo L.Laicāns; G.Laicāns
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 09.03.2016. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
10.03.2016. ar Nr. DD-3-26.1/16/113-B).
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 „Mežkalēji” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.

Izvērtējums
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Nekustamā īpašuma „Mežklalēji” ar kadastra Nr. 8850 019 0011 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Mežkalēji”) kopplatība ir 6,6330 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas
novadā un sastāv no:
1) 2,9000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0013;
2) 0,6000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 006 0122;
3) 2,5000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0011;
4) 0,2565 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0150;
5) 0,3765 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0285.
Nekustamā īpašuma „Mežkalēji” īpašniece (Vārds, uzvārds) lūdz atļauju sadalīt nekustamo
īpašumu „Mežkalēji”, no tā atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 019 0011 un 8850 020 0285, piešķirot tām nosaukumu „Laukkalēji”.
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, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.76:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Mežkalēji” ar kadastra Nr. 8850 019 0011 sadalīšanai,
atdalot no tās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 019 0011 un 8850 020 0285.
2. Nekustamā īpašuma „Mežkalēji” ar kadastra Nr. 8850 019 0011 zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 8850 019 0011 un 8850 020 0285 pēc sadalīšanas piešķirt
nosaukumu „Laukkalēji”.
3. Nekustamā īpašuma „Mežkalēji” ar kadastra Nr. 8850 019 0011 zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 8850 006 0013, 8850 006 0122 un 8850 020 0150 pēc sadalīšanas
atstāt nosaukumu „Mežkalēji”.
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.
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20.
Par saistošo noteikumu projektu “Par Dundagas novada pašvaldības
domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piektā daļa
Mērķis
Noteikt Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izvērtējums
Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piektā daļa nosaka: “Republikas pilsētas domes
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis". Novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome
pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos
noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne
biežāk kā reizi gadā.”
Dundagas novada pašvaldības izdevums “Dundadznieks” līdz šim publicējis domes
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus – domes ieskatā pašvaldības izdevumam
“Dundadznieks” to jāturpina darīt.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.77:
Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai

21.
Par iekšējiem noteikumiem „Par kārtību kādā noformējami
komandējumi un darba braucieni”
G.Laicāns; G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punkts un 73.panta pirmās daļas 4.punkts
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā Dundagas novada pašvaldībā noformējami komandējumi un darba
braucieni un atlīdzināmi ar tiem saistītie izdevumi.
Izvērtējums
Iekšējie noteikumi noteiks komandējuma noformēšanas kārtību, atskaišu par komandējumu
sniegšanas kārtību, kā arī darba braucienu noformēšanas kārtību.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Atgriezt jautājuma izskatīšanu Finanšu komitejas sēdē aprīlī.

22.
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālo sadarbības
komisiju darbam ar riska ģimenēm sastāvā
G.Laicāns
Pamats
Dundagas novada pašvaldības starpinstitucionālo sadarbības komisiju darbam ar riska
ģimenēm nolikuma 7., 10. punkts
Mērķis
Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības starpinstitucionālo sadarbības komisiju
darbam ar riska ģimenēm.
Izvērtējums
Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar riska ģimenēm sastāvā ar Dundagas
novada domes 2014.gada 27.aprīļa lēmumu Nr. 100 (prot.Nr.7., 31.§) ir iekļauta Kolkas
pamatskolas sociālā pedagoģe Ilona Jostiņa.
2016.gada 10.martā saņemts komisijas priekšsēdētājas N.Segliņas iesniegums ar
lūgumu izdarīt izmaiņas komisijas sastāvā: komisijas locekli Ilonu Jostiņu atbrīvot no
darba komisijā un Inesi Ūdri iekļaut komisijas sastāvā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.78:
Izdarīt grozījumus Starpinstitucionālajā sadarbības komisijā darbam ar riska ģimenēm
sastāvā:
1) Izslēgt no komisijas sastāva Ilonu Jostiņu
2) Komisijas sastāvā iekļaut Inesi Ūdri – Kolkas pamatskolas sociālais pedagogs
(izglītības iestādes pārstāvis)
Lēmums nododams izpildei: Starpinstitucionālajā sadarbības komisijai darbam ar riska
ģimenēm, grāmatvedībai

23.
Par pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts, 68.panta pirmā daļa;
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektā daļa, 8.1
panta pirmā daļa, 8.1 panta 4.1 daļa, 8.1 panta piektā daļa
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Mērķis
Iecelt amatā pašvaldības izpilddirektoru
Izvērtējums
1.
Dundagas novada pašvaldības dome ar 2016.gada 11.janvāra lēmuma Nr.1 “Par
pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu” 1.punktu nolēma par Dundagas
novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju no 2016.gada 12.janvāra līdz
2016.gada 31.martam iecelt Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils vadītāju Baibu Dūdu.
2.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 68.panta pirmo daļu domes priekšsēdētājs
izteicis priekšlikumu no 2016.gada 1.aprīļa Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora
amatā iecelt Zintu Eizenbergu, kas piekritusi ieņemt minēto amatu.
Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāts A.Zumbergs(pēc debatēm).
3.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu un Dundagas novada
domes 2014.gada 24.aprīļa noteikumiem “Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu
zīmēm” tiek izveidota balsu skaitīšanas komisija, kas sastāv no 3 (trijiem) novada vēlēšanu
komisijas locekļiem: Ilze Pirvite, Ieva Legzdiņa, Rita Langmane.
4.

Komisija izskaidro balsošanas kārtību, izsniedz vēlēšanu zīmes, notiek balsošana.

5.
Pēc balsošanas veikšanas, tiek veikta balsu skaitīšanas protokola aizpildīšana un tiek
paziņoti rezultāti.
6.
Saskaņā ar atklātās balsošanas ar vēlēšanu zīmēm rezultātiem, pamatojoties uz balsu
skaitīšanas protokolu Nr.1, ar 6 balsīm „Par” (G.Laicāns, A.Grīvāne, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Abaja, G.Pirvits), pret- 1 (A.Roderts),
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.79:
Par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektoru no 2016.gada 1.aprīļa iecelt Zintu
Eizenbergu (personas kods: 210266-12535).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

24.
Par darba līguma noslēgšanu ar pašvaldības izpilddirektoru un
atļauju savienot amatus
G.Laicāns
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts, 68.panta pirmā daļa;
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektā daļa, 8.1
panta pirmā daļa, 8.1 panta 4.1 daļa, 8.1 panta piektā daļa
Mērķis
Noteikt kārtību, kādā tiek noslēgts darba līgums ar pašvaldības izpilddirektoru un izlemt
jautājumu par atļauju savienot amatu
Izvērtējums
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Šobrīd Zinta Eizenberga ieņem Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
finanšu speciālista amatu, kā arī Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas un
Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekļa
amatu. Tiek plānots, ka turpmāk minētos amatus (izņemot Centrālās administrācijas finanšu
speciālista amatu) turpinās pildīt minētā persona. Korupcijas novēršanas un apkarošanas
birojs 2015.gada 18.jūnija vēstulē Nr.1/4134 “Par skaidrojuma sniegšanu” līdzīgā gadījumā
sniedzis skaidrojumu, ka darbs pašvaldības komisijās uzskatāms par darbu vienā institūcijā.
Tādējādi esošajā situācijā pieņemams, ka tiktu savienoti divi algoti amati, tas ir, pašvaldības
izpilddirektora un komisiju locekļa amati. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa nosaka, ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi,
valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem
citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās
publiskas personas institūcijās. Tādējādi pašvaldības domei ir tiesības atļaut minētai personai
savienot minētos amatus.
7.
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piekto daļu, 8.1 panta pirmo daļu, 4.1 daļu un piekto daļu pašvaldības domei esošajā
gadījumā jālemj par amatu savienošanu. Izlemjot jautājumu par amatu savienošanu, domei ir
pienākums: izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai; izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;
mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu
savienošanai.
Dome secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai. Amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darbs tiks
pildīts ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Zumbergs, A.Grīvāne,
S.Šnikvalde, U.Sila, G.Abaja, G.Pirvits), pret – nav, atturas – 1 (A.Roderts)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.80:
1. Uzdot Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam līdz 2016.gada 30.martam:
1.1.

noslēgt ar Zintu Eizenbergu darba līgumu par Dundagas novada pašvaldības
izpilddirektora pienākumu pildīšanu;

1.2.

izbeigt ar Zintu Eizenbergu noslēgto darba līgumu par Dundagas novada pašvaldības
Centrālās administrācijas finanšu speciālista amata pienākumu pildīšanu;

2. Atļaut Zintai Eizenbergai savienot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatu ar
Dundagas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amatu un Dundagas novada
pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekļa amatu.
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
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25.
Par darba samaksas noteikšanu pašvaldības kapitālsabiedrību locekļiem
G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants, 41.panta pirmās daļas 2.punkts; Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts
Mērķis
Noteikt pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu mēneša atlīdzības noteikšanas kārtību
Izvērtējums
Iekšējo noteikumu projekts sagatavots Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
uzdevumā. Uzdevums tika dots, jo pašvaldības domes Finanšu komiteja 2016.gada 17.marta
sēdē izteica vēlmi sniegt skaidrojumu, kā tiek noteikta atlīdzība pašvaldības kapitālsabiedrību
valdes locekļiem. Tā kā minētajā sēdē sniegtās atbildes bija daļēji atšķirīgas un Finanšu
komitejai nesniedza pārliecību par mēneša atlīdzību noteikšanas pamatotību, tad kā
atbilstošākais risinājums valdes locekļu mēneša atlīdzības noteikšanai tika izvēlēta
noteikumu/instrukcijas projekta sagatavošana.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.81:
Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu mēneša
atlīdzības noteikšanas kārtība” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

26.
Par dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
Ziņo B.Dūda; G.Laicāns
Pamats
Likuma par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 6.punkts, 21.panta pirmā daļa
Mērķis
Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Dundagas
novadā, īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Izvērtējums
Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk – LPS) 2016.gada 5.februārī visām pašvaldībām
izsūtīja vēstuli (Nr.0220160360/A207), kurā informēja, ka saskaņošanas procesā ir SAM
9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo
īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” dokumentu
projekti, 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” īstenošanā kā finansējuma saņēmēji ir plānotas pašvaldības.
Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti piedalījās LPS
Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2016.gada 9.februāra sēdē un informēja par
plānotajiem pasākumiem un nosacījumiem, visas komitejas sēdē redzētās prezentācijas un
informācija atrodama šeit: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/2871veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-2016-gada-9-februara-sede.
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Daļa pašvaldību rīkojas, lai varētu pretendēt uz finansējuma piesaisti, tomēr LPS atkārtoti
vēlas vērst pašvaldību uzmanību uz šādiem būtiskiem aspektiem:
1)
atbilstoši provizoriskajam pasākuma ieviešanas grafikam, projektu izstrāde un
iesniegšana ir paredzēta 2016.gada jūnijā, savukārt apstiprināšana septembrī. Projekta
īstenošanai nebūs nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums;
2)
plānots, ka būs ierobežota projektu atlase, iesniegt projektu pieteikumus tiks
aicinātas tās pašvaldības, kuras uz š.g.1.maiju būs Latvijas Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla dalībnieces. Lai iestātos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
nepieciešams: domes lēmums, jānosaka atbildīgā politiskā amatpersona un atbildīgais
darbinieks, kā arī jābūt gataviem īstenot veselības veicināšanas aktivitātes. Dokumenti
jāiesniedz Slimību profilakses un kontroles centram, kurš apmēram divu nedēļu laikā pieņem
lēmumu par pašvaldības uzņemšanu tīklā. Lai uz 1.maiju būtu tīkla dalībnieks, domes
lēmumu vēlams pieņemt ne vēlāk kā martā;
3)
ņemot vērā, ka SAM 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” dokumentu projekti vēl ir tikai saskaņošanas procesā, pastāv iespēja, ka to
pašvaldību, kuras nav Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieces, iedzīvotājiem
nebūs pieejami veselības veicināšanas pasākumi par ESF līdzekļiem. Nosacījumi
pašvaldībām SAM 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” ieviešanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, S.Šnikvalde, U.Sila,
G.Abaja, G.Pirvits, A.Roderts), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.82:
Apstiprināt dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, nozīmēt kā atbildīgo
politisko amatpersonu sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāju Ansi
Rodertu un atbildīgo darbinieku projekta vadītāju Baibu Reimani.
Lēmums nosūtāms: Dundagas pašvaldības attīstības nodaļai, Sociālajam dienestam
Lēmums nododams izpildei: Dundagas pašvaldības attīstības nodaļai

27.
Par apstrīdēto administratīvo aktu
Ziņo A.Šturms; G.Laicāns, G.Abaja, A.Grīvāne, G.Pirvits
Pamats
Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1.punkts, 21.panta septītās daļas 4.punkts
un desmitā daļa; Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 2. un 4.punkts
Mērķis
Izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu
Izvērtējums
Aprakstošā daļa
1.
Dundagas novada pašvaldība 2015.gada 13.maijā saņēma un ar numuru DD-326.2/15/186-D reģistrēja (Vārds, uzvārds) iesniegumu (turpmāk arī – Iesniegums), kurā lūgts:
1.1. Nekavējoties nodrošināt Nereģistrēto būvju būvniecības un to ekspluatēšanas
pārtraukšanu un Nereģistrēto būvju konservēšanu līdz tālāku lēmumu pieņemšanai;
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1.2. Nekavējoties uzsākt lēmuma pieņemšanu atbilstoši no 13.09.1995. līdz
01.10.2014. spēkā esošā Būvniecības likuma 30.panta piektajai daļai;
1.3. Informēt (Vārds, uzvārds) par 1. un 2.punktā minēto lēmumu pieņemšanu un to
izpildes gaitu.
2.
Dundagas novada pašvaldības Būvvalde (turpmāk arī – Būvvalde) 2015.gada 5.jūnijā
pieņēma lēmumu Nr.15-6/12 (turpmāk arī – Lēmums), kurā noteikts:
2.1. Aizliegt visu kadastrā nereģistrēto, patvaļīgi uzbūvēto būvju un ekspluatācijā
nenodoto pārbūvēto telpu ekspluatāciju Dundagas pagasta Sūdes ciema īpašumos
“Rīdalmeži” (kadastra Nr. 88500140013) un “Atmatas”;
2.2. Lietas par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta – “par būves
izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā” pārkāpuma izskatīšanu un
piemērojamā soda noteikšanu uzdot Dundagas novada Administratīvajai komisijai.
2.3. Lēmumu par būvju nojaukšanu vai iespēju tās legalizēt, izstrādājot atbilstošu
būvdokumentāciju, iespējams pieņemt tikai pēc īpašuma vai lietojuma tiesību
sakārtošanas īpašumā “Rīdalmeži”.
3.
Dundagas novada pašvaldība 2015.gada 25.jūnijā saņēma un ar numuru DD-3-26.2/15
reģistrēja (Vārds, uzvārds) iesniegumu (turpmāk arī – Pirmais apstrīdēšanas iesniegums).
4.
Dundagas novada pašvaldības dome (turpmāk arī – Dome) 2015.gada 24.septembrī
pieņēma lēmumu Nr.172 “Par apstrīdēto administratīvo aktu”, kurā nolēma atcelt Būvvaldes
Lēmumu un uzdot Būvvaldei atkārtoti izskatīt Iesniegumu.
5.
Būvvalde 2015.gada 30.decembrī pieņēma lēmumu “Par patvaļīgas būvniecības radīto
seku novēršanu un iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, nojaucot patvaļīgi uzbūvētās ēkas
Dundagas pagasta Sūdes ciema īpašumā “Rīdalmeži”” (turpmāk – Otrais lēmums), kurā
noteikts:
5.1. Uzdot (Vārds, uzvārds) (personas kods: xxx) līdz 2016.gada 15.februārim
sagatavot un būvvaldē iesniegt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotu
būvniecības iesniegumu uz zemes gabala “Rīdalmeži” (adrese: “Rīdalmeži”, Sūde,
Dundagas pagasts, Dundagas novads; kadastra nr. 88500140013) nelikumīgi
uzbūvēto būvju (4 apkurināmas siltumnīcas un 1 saimniecības ēku – būvju atrašanās
vieta norādīta pielikumā pievienotajā zemes gabala plānā) nojaukšanai vai
pārvietošanai;
5.2. Uzdot (Vārds, uzvārds) (personas kods: xxx) līdz 2016.gada 15.martam
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nojaukt uz zemes gabala “Rīdalmeži” (adrese:
“Rīdalmeži”, Sūde, Dundagas pagasts, Dundagas novads; kadastra nr. 88500140013)
nelikumīgi uzbūvētās būves (4 apkurināmas siltumnīcas un 1 saimniecības ēku –
būvju atrašanās vieta norādīta pielikumā pievienotajā zemes gabala plānā).
6.
Dundagas novada pašvaldība 2016.gada 8.februārī saņēma un ar numuru DD-326.2/16/53-K reģistrēja (Vārds, uzvārds) (turpmāk arī – Iesniedzējs) iesniegumu (turpmāk arī
– Otrais apstrīdēšanas iesniegums). Dundagas novada pašvaldība 2016.gada 18.februārī
saņēma un ar numuru DD-3-26.2/16/72-K reģistrēja (Vārds, uzvārds) Otrā apstrīdēšanas
iesnieguma papildinājumus (turpmāk arī – Otrā apstrīdēšanas iesnieguma papildinājumi).
Ņemot vērā gan Otro apstrīdēšanas iesniegumu, gan Otrā apstrīdēšanas iesnieguma
papildinājumus secināms, ka (Vārds, uzvārds) lūdz:
6.1. Pilnībā atcelt Dundagas novada pašvaldības būvvaldes 2015.gada 8.decembra
atzinumu Nr.15-16-15/12/01 par būves pārbaudi;
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6.2. Pilnībā atcelt Dundagas novada pašvaldības Būvvaldes 2015.gada
30.decembra lēmumu;
6.3. Atjaunot termiņu sūdzības iesniegšanai Dundagas novada domei par Dundagas
novada pašvaldības Būvvaldes 2015.gada 30.decembra lēmuma atcelšanu, gadījumā,
ja šis termiņš ir nokavēts, atzīstot nokavēšanas iemeslus par attaisnojošiem;
6.4. Atļaut (Vārds, uzvārds) izpildīt nokavēto procesuālo darbību – iesniegt sūdzību
par Dundagas novada pašvaldības Būvvaldes 2015.gada 30.decembra lēmuma
atcelšanu.
7.
Iesniedzējs sniedz šādus argumentus Dundagas novada pašvaldības būvvaldes
2015.gada 8.decembra atzinuma Nr.15-16-15/12/01 par būves pārbaudi (turpmāk arī –
Atzinums) atcelšanai:
7.1. 1994.gada 7.jūlijā Dundagas pagasta padomes sēdē tika pieņemts lēmums
piešķirt Iesniedzējam lietošanā ar izpirkuma tiesībām zemi 2,00 ha apmērā, minēto
faktu atspoguļojot pagasta padomes sēdes protokola Nr.3 8.3.punktā. Savukārt,
1994.gada 21.jūlijā Dundagas pagasta padome apstiprināja zemes robežu plānu
kaimiņos esošajai saimniecībai “Rīdalmeži”. (Pašvaldības piebilde – tādējādi vienā
brīdī padome lēma piešķirt Iesniedzējam lietošanā ar izpirkuma tiesībām zemi, bet
neilgu laiku pēc tam apstiprināja zemes robežu plānu, kurā minētā zeme pieskaitīta
citai personai).
7.2. Dundagas pagasta padomes būvvaldes saskaņotajā 2004.gada 11.oktobra
būvniecības ieceres plānā norādītās siltumnīcas (apzīmētas ar nr.6 un nr.7) tika
uzbūvētas 90.gadu sākumā uzreiz pēc Dundagas pagasta Tautas deputātu padomes
19.sasaukuma 11.sesijas 1992.gada 18.martā pieņemtā lēmuma. Savukārt Atzinumā
norādītās saimniecības ēkas – nojumi un malkas šķūni Iesniedzējs saskaņā ar
1991.gada 7.oktobra pirkuma līgumu iegādājās no kopsaimniecības “Neveja”, ko
apliecina minētā pirkuma līguma priekšmets un noteikumi. Tādējādi Dundagas
novada pašvaldības būvvaldei ir pienākums izvērtēt vai Iesniedzējs, izveidojot
siltumnīcas (apzīmētas ar nr.6 un nr.7) pārkāpa jebkādus normatīvos aktus, kas bija
spēkā brīdī, kad minētās siltumnīcas tika izveidotas. Vēl jo vairāk, ņemot vērā
apstākli, ka minētās siltumnīcas ir ar plēvi apvilktas un tikai no balstošiem
elementiem sastāvošas konstrukcijas bez jebkādiem pamatiem. Tāpat Dundagas
novada pašvaldības būvvaldei ir pienākums izvērtēt vai no saimniecības “Neveja”
nopirkto saimniecības ēku gadījumā ir atzīstama patvaļīga būvniecība.
7.3. Ar nr.8 un nr.9 apzīmētās divas lielākās siltumnīcas tika uzbūvētas ap
2004.gadu. Iesniedzējs visu laiku ir uzskatījis, ka nekādi normatīvie akti netiek
pārkāpti, jo arī Lauku atbalsta dienests kā siltumnīcas nr.9 līdzfinansētājs nekādu
papildus informāciju netika prasījis un 2014.gada 26.jūnija vēstulē Nr.08.2-15/14/33
ir apstiprinājis siltumnīcas nr.9 būvniecības faktu.
8.

Iesniedzējs sniedz šādus argumentus Otrā lēmuma atcelšanai:
8.1. tie paši argumenti, kas Atzinuma atcelšanai;
8.2. Otrajam lēmumam netika pievienots plāns, no kura būtu identificējami Otrajā
lēmumā norādīties objekti.

Motīvu daļa
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9.
Būvvalde Otro lēmumu pieņēma 2015.gada 30.decembrī, bet to nosūtīja 2016.gada
4.janvārī. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, ja ārējā normatīvajā
aktā vai pašā administratīvajā aktā nav noteikts citādi, administratīvais akts stājas spēkā ar
brīdi, kad tas paziņots adresātam. Savukārt Paziņošanas likuma 8.panta trešā daļa nosaka, ka
dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā. Ņemot vērā, ka Otrais apstrīdēšanas iesniegums iesniegts 2016.gada
8.februārī, secināms, ka ir ievērots Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajā daļā
noteiktais Otrā lēmuma apstrīdēšanas termiņš.
Ņemot vērā minēto, turpmāk nav aplūkojami šā lēmuma 6.3. un 6.4.apakšpunktā
minētie Iesniedzēja lūgumi.
10.
Šā lēmuma 7.1.apakšpunktā norādītie Iesniedzēja argumenti nav atzīstami par
pamatotiem. Pat ja Dundagas novada pagasta pašvaldība 1994.gadā vai citā laikā pieļāvusi
kādu kļūdu, tas nav atzīstams par argumentu, kura dēļ cits process – būvniecība – tiek veikts
neatbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem.
11.
Šā lēmuma 7.2.apakšpunktā norādītie Iesniedzēja argumenti atzīstami par pamatotiem.
Pašvaldības rīcībā nav informācija par siltumnīcu (apzīmētas ar nr.6 un nr.7), kā arī
saimniecības ēkas – nojumes un malkas šķūņa, būvniecības laiku. Pašvaldībai piekrīt, ka
minētās būves, visticamāk, būvētas līdz 1995.gadam, kad spēkā stājās Ministru kabineta
1995.gada 7.janvāra noteikumi Nr.17 “Būvniecības noteikumi” un (atceļot minētos Ministru
kabineta noteikumus) Būvniecības likums (pieņemts 1995.gada 10.augustā). Pašvaldības
rīcībā nav informācija, ka minēto būvju būvniecība veikta neatbilstoši tā laika regulējumam.
Pašvaldībai arī nav tiesības pieprasīt būvniecības pamatotības atbilstības pierādījumus, jo no
minēto būvju būvniecības pagājuši vairāk kā divdesmit gadi – šādu prasību izvirzīšana nebūtu
samērīga un pārkāptu tiesiskās stabilitātes principu.
Tomēr minētās būves netiek atzītas par likumīgi uzceltām – pašvaldība tikai pieņem,
ka minētās būves ir uzbūvētas līdz šajā punktā minēto normatīvo tiesību aktu spēkā stāšanās
laikam, un secina, ka šajā gadījumā nevar rīkoties šobrīd spēkā esošā Būvniecības likuma
ietvaros, lai konstatētu patvaļīgu būvniecību.
Tāpat iepriekš minētais neļauj secināt, ka minēto būvju valdītājam būtu tiesības
nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šīm būvēm. Būves valdītājam saskaņā ar
Civilprocesa likuma nosacījumiem ir tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā ar
pieteikumu par īpašumtiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu. Tāpat šādas un citas privātas
tiesības ir zemes īpašniekam.
12.
Šā lēmuma 7.3.apakšpunktā norādītie Iesniedzēja argumenti nav atzīstami par
pamatotiem. Iesniedzēja uzskats, ka nepārkāpj normatīvos aktus, nenozīmē, ka tie netiek
pārkāpti. Kontroli, kā būvniecības dalībnieki ievēro būvniecību regulējošos normatīvos aktus,
noteiktā apmērā veic pašvaldības, nevis Lauku atbalsta dienests.
13.
Šā lēmuma 8.2.apakšpunktā norādītie Iesniedzēja argumenti atzīstami par pamatotiem,
bet ne par tādiem, kas atzīstami par tik būtiskiem, lai spētu ietekmēt lēmuma saturu. Kā izriet
no lietas materiāliem, tad Iesniedzējam ir skaidrs par kurām būvēm ir runa. Nepievienotais
plāns kalpotu tikai kā papildus informējošs avots.
14.
Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka: “Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti
bez būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā
izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un
normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. Patvaļīga būvniecība ir arī
būves vai tās daļas ekspluatācija, neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi,
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kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.”
Divu siltumnīcu (apzīmētas ar nr.8 un nr.9), kas uzbūvētas ap 2004.gadu (tā norāda
arī Iesniedzējs), būvniecība neatbilst ne līdz 2014.gada 30.septembrim spēkā esošajam
Būvniecības likumam, ne no 2014.gada 1.oktobra spēkā esošajam Būvniecības likumam.
Par būvniecības neatbilstību līdz 2014.gada 30.septembrim spēkā esošajam
Būvniecības likumam: minētā Būvniecības likuma 11.panta pirmā daļa noteica, ka zemes
gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes
gabala īpašnieku – Iesniedzējs nav minētā zemes gabala īpašnieks un nav arī noslēdzis līgumu
ar minētā zemes gabala īpašnieku. Līdz 2014.gada 30.septembrim spēkā esošā Būvniecības
likuma 13.panta pirmā daļa noteica, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas
jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā – Iesniedzējs ne kā
pasūtītājs, ne kā būvētājs nav vērsies būvvaldē, lai šādu atļauju saņemtu.
Par būvniecības neatbilstību spēkā esošajam Būvniecības likumam: Būvniecības
likuma 14.panta pirmā daļa nosaka, ka persona ierosina būvniecību, iesniedzot būvvaldei
būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos būvnoteikumos un speciālajos
būvnoteikumos paredzētos dokumentus – Iesniedzējs neko no minētā būvvaldei nav
iesniedzis. Uz Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 1.punkta pamata izdoto Ministru
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk arī –
Vispārīgie būvnoteikumi) 3.punkts nosaka būvniecību ierosināt tiesīgās personas –
Iesniedzējs neietilpst šo personu lokā.
Ņemot vērā Būvniecības likuma 18.panta otro daļu, kā arī to, ka minēto būvju
būvniecība neatbilst normatīvo aktu prasībām, secināms, ka minēto divu siltumnīcu
(apzīmētas ar nr.8 un nr.9) būvniecība kvalificējama kā patvaļīga būvniecība.
15.
Būvniecības likuma 18.panta piektā daļa nosaka, ja būvinspektors konstatē patvaļīgu
būvniecību, viņš aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no
šādiem lēmumiem:
15.1. par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā
teritorijā nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas
būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi – neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ
attiecīgā darbība nav tikusi veikta;
15.2. par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošo normatīvo aktu
izpildes, bet gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums
videi, - arī pēc tā novēršanas vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā. Ja lēmums par atļauju veikt būvniecību būvvaldes noteiktajā
termiņā netiek izpildīts, būvvalde var lemt par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu.
Tā kā Dundagas novada pašvaldības kompetencē ietilpst pienākums kontrolēt
būvniecības procesu un atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošo
normatīvo aktu prasībām, tad tai arī jāpieņem viens no minētajiem lēmumiem.
Vispārīgo būvnoteikumu 3.punkts nosaka personu loku, kuras var ierosināt būvniecību
– Iesniedzējs šajā lokā neietilpst. Lai arī Vispārīgo būvnoteikumu 3.1.apakšpunkts nosaka, ka
būvniecību var ierosināt arī zemes vai būves lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības
būvēt, tomēr secināms, ka Iesniedzējs šim statusam neatbilst un neatbildīs, jo zemes īpašniece
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norādījusi, ka nav devusi un atteiksies arī nākotnē dot piekrišanu minēto būvju būvniecībai uz
viņas zemes. Šādos apstākļos secināms, ka nav iespējams pieņemt lēmumu par atļauju veikt
būvniecību pēc būvniecību regulējošo normatīvo aktu izpildes, jo to izpilde faktiski nav
iespējama. Tāpēc pašvaldībai jāpiemēro Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1.punkts,
tas ir, jāpieņem lēmums par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 18.panta piektās
16.
daļas 1.punktu, 21.panta septītās daļas 4.punktu un desmito daļu; Administratīvā procesa
likuma 81.panta otrās daļas 2. un 4.punktu, Dundagas novada pašvaldības dome
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, U.Sila, G.Pirvits), pret –
nav, atturas –3 (S.Šnikvalde, A.Roderts, G.Abaja)
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.83:
1.
uzdot (Vārds, uzvārds) (personas kods: xxx) līdz 2016.gada 15.maijam sagatavot un
būvvaldē iesniegt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotu būvniecības iesniegumu uz
zemes gabala “Rīdalmeži” (adrese: “Rīdalmeži”, Sūde, Dundagas pagasts, Dundagas novads;
kadastra nr.88500140013) nelikumīgi uzbūvēto 2 siltumnīcu (apzīmētas ar nr.8 un nr.9 un
atrašanās vieta norādīta šā lēmuma pielikumā pievienotajā zemes gabala plānā) nojaukšanai
vai pārvietošanai;
2.
uzdot (Vārds, uzvārds) (personas kods: xxx) līdz 2016.gada 15.jūnijam normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā nojaukt uz zemes gabala “Rīdalmeži” (adrese: “Rīdalmeži”, Sūde,
Dundagas pagasts, Dundagas novads; kadastra nr.88500140013) nelikumīgi uzbūvētās 2
siltumnīcas (apzīmētas ar nr.8 un nr.9 un atrašanās vieta norādīta šā lēmuma pielikumā
pievienotajā zemes gabala plānā).
3.
aizliegt uz zemes gabala “Rīdalmeži” (adrese: “Rīdalmeži”, Sūde, Dundagas pagasts,
Dundagas novads; kadastra nr.88500140013) nelikumīgi uzbūvēto 2 siltumnīcu (apzīmētas ar
nr.8 un nr.9 un atrašanās vieta norādīta šā lēmuma pielikumā pievienotajā zemes gabala
plānā) ekspluatāciju.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 21.panta septītās daļas 4.punktu un desmito daļu šis lēmums
izpildāms nekavējoties. Šī lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Ja
lēmums netiek pildīts, iestāde var nodrošināt tā izpildi, piemērojot aizvietotājizpildi un citus
Administratīvā procesa likumā noteiktus piespiedu izpildes līdzekļus.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, ja ārējā normatīvajā aktā vai
pašā administratīvajā aktā nav noteikts citādi, administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad
tas paziņots adresātam. Savukārt Paziņošanas likuma 8.panta trešā daļa nosaka, ka dokuments,
kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta piekto daļu apstrīdētais administratīvais
akts iegūst savu galīgo noformējumu tādā veidā, kādā tas noformēts lēmumā par apstrīdēto
administratīvo aktu. Šādā veidā tas ir izpildāms un to var pārsūdzēt tiesā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu šo administratīvo aktu var
pārsūdzēt tiesā (Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nams, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV3401) viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā šis administratīvais akts.
Lēmums nosūtāms
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Centrālajai administrācijai, Būvvaldei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds)
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai

Dažādi jautājumi
1) Uz nākamo domes sēdi SIA „Ziemeļkurzeme” jāsagatavo pārskats par parādniekiem.
2) Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē aprīlī skatīt jautājumu par sporta
organizatoru Dundagas pagastā.

Sēde slēgta plkst. 15.50.

Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokols parakstīts 31.03.2016.
Protokolēja

S.Kokoreviča

Protokols parakstīts 30.03.2016.
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