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.3.
2019.gada 22. martā
Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta: plkst. 10.00
Sēdē piedalās 9 deputāti: Madars Burnevics, Aldis Felts, Andra Grīvāne, Gunārs Kristiņš, Jānis
Mauriņš, Māris Napskis, Regīna Rūmniece, Tamāra Kaudze, Vilnis Skuja
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, galvenā grāmatvede Ilze Pirvite,
zemes lietu speciāliste Iveta Bekmane-Avota, finansiste Inga Ralle, Kolkas pagasta pārvaldes
vadītājs Aldis Pinkens, juriskonsults Jānis Langzams, Dundagas vidusskolas direktore Aiga
Štrausa, Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktore Dace Čodera, izglītības speciālists
Dinārs Neifelds, Sociālā dienesta vadītāja Astra Langzama, SIA “Kolkas Ūdens” valdes
priekšsēdētājs Ivo Bordjugs
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
2. Par dotāciju SIA “Kolkas ūdens” Reģ.Nr. 40003579893, darbības nodrošināšanai
2019.gadā
3. Par SIA “Kolkas ūdens”, Reģ.nr. 40003579893, pamatkapitāla palielināšanu
4. Par SIA “Ziemeļkurzeme”, Reģ.Nr.40003382317 pamatkapitāla palielināšanu
5. Par deleģēšanas līgumu un finansējuma piešķiršanu Līvu (lībiešu) savienībai “LĪVOD ĪT”
2019.gadā
6. Par deleģēšanas līgumu un finansējuma piešķiršanu biedrībai „Randalist” 2019.gadā
7. Par līdzfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām
8. Par sadarbību grāmatas Dzidras Ritenbergas “Atmiņas” (pagaidu nosaukums) izdošanā
9. Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Tūrisma asociāciju
10. Par finansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei jaunas grupas izveidošanai PII
Kurzemīte
11. Par Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizāciju
12. Par saistošajiem noteikumiem „Par Dundagas novada pašvaldības 2018.gada budžeta
izpildi”
13. Par 2019. gada budžetu
14. Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra iekšējos
noteikumos “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi”
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
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16. Par ziedojuma pieņemšanu
17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
18. Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļām (Vecpeļauši)
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Būdeni”
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Druvnieki”
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamiem īpašumiem „Žoki” un „Jaunžoki”
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Anšķeni”
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Karlīnas”
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pilsupes”
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lielkļavas”
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mieži”
27. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 5.redakciju
28. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
29. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3„Par speciālajiem pabalstiem”(Par brīvpusdienām daudzbērnu ģimenēm)
30. Par Dundagas novada pašvaldības iesaistīšanos Izglītības kvalitātes dienesta īstenotajā
Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai"
31. Par saistošo noteikumu "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu
ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas skolā" aktualizēšanu
32. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
33. Par Privatizācijas, iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sastāvu
Dažādi jautājumi
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1.
Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
Pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere informē par iepriekš pieņemto domes
lēmumu izpildi un par iepriekšējā domes sēdē uzdotajiem deputātu jautājumiem par: par uz
attīstību vērstiem darbiem un pasākumiem, par ēku energoefektivitāti, par līgumu ar zemes
nomnieku Saules ielā 16, par saistošo noteikumu konsolidāciju, par pašvaldības
kapitālsdabiedrību informācijas izvietošanu pašvaldības mājas lapā, par Privatizācijas,
iznomāšanas un atsavināšanas komisiju, par servitūta ceļu Brīvības ielā 1A, par aizņēmumu pils
projektam.
Domes priekšsēdētājs Aldis Felts informē par dalību dažādās sanāksmēs un aktualitātēm:
 Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi (ar VARAM dalību par
administratīvi teritoriālo reformu)
 Par Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra” valdes maiņu
 Par CA komisijas sēdi Talsos (saistība ar sausā laika iestāšanos un preventīvajiem
darbiem ugunsdrošībā)
Deputātu jautājumi: par Mazirbes skolas ēkas izmantošanu; par sabiedrisko attiecību speciālista
vakanci, par “Dundadznieka” neizdošanu martā.
2.
Par dotāciju SIA “Kolkas ūdens” Reģ.Nr. 40003579893
darbības nodrošināšanai 2019.gadā
A.Felts
Pamats
1. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums;
2. Likums “Par pašvaldību budžetiem”;
3. Līgums ar SIA “Kolkas ūdens”;
Mērķis
Nodrošināt finansiālu atbalstu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Kolkas ūdens”, Reģ.Nr.
40003579893
Izvērtējums
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” pirmās daļas 15. panta 1.punktu Pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas:
1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
SIA “Kolkas ūdens”, lai realizētu minēto funkciju veikšanu un uzņēmuma saimnieciskās
darbības nodrošināšanu 2019.gadā, lūdz piešķirt finansējumu EUR 24 400 (divdesmit četri
tūkstoši četri simti eiro) apmērā. Nepieciešamā finansējuma aprēķins veikts pamatojoties uz
2018.gada faktiskajām saimnieciskās darbības izmaksām un 2018.gadā, saskaņā ar ūdens
bilances datiem, pacelto ūdens daudzumu.
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 optimālo risinājumu kā nodrošināt autonomo funkciju
izpildi un kādu sadarbības formu izvēlēties ar kapitālsabiedrību.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.52:
1. Piešķirt dotāciju SIA “Kolkas ūdens”, reģ.Nr.40003579893, EUR 24 400 (divdesmit
četri tūkstoši četri simti eiro) apmērā, minētos līdzekļus paredzēt 2019.gada budžeta
projektā. Piešķirtie finanšu līdzekļi izmantojami SIA “Kolkas ūdens”,
reģ.Nr.40003579893 ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai, lai nodrošinātu, ka SIA
“Kolkas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Kolkas ciemā
(iedzīvotājiem) spētu sniegt apstiprinātā tarifa ietvaros.
2. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības priekšsēdētāju parakstīt līgumu par minētās
dotācijas piešķiršanu SIA “Kolkas ūdens” reģ.Nr.40003579893, līgumā nosakāms
sasniedzamais mērķis, uzdevumi, atskaitīšanās kārtība un izlietojuma kontrole.
3. Finansējuma pieprasījumu SIA “Kolkas ūdens” reģ.Nr.40003579893, iesniedz reizi
ceturksnī pamatojoties uz sagatavoto atskaiti, rēķinu kopijām, kuru apmaksai tiks
novirzīts piešķirtais finansējums.
4. Dotāciju pārskaitīt uz SIA “Kolkas ūdens” norēķinu kontu AS Luminor Bank, RIKOLVX
LV58RIKO0002013031719.
Lēmums nosūtāms: SIA “Kolkas ūdens”
Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai
3.
Par SIA “Kolkas ūdens” reģ.nr. 40003579893
pamatkapitāla palielināšanu
A.Felts
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas
23.punkts, 77.panta otrā daļa;
2. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās
daļas 1.punkts
Mērķis
SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitāla palielināšana
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība savā Attīstības programmā 2014.-2020.gadam, vidēja termiņa
mērķos (prioritātes) 7M-IN-1, ir paredzējusi - Veicināt kvalitatīvas centralizētās ūdensapgādes
un videi draudzīgas notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšanu Dundagas novada lielajos ciemos,
RĪCĪBA IN-1 Turpināt ūdenssaimniecības projekta ieviešanu Kolkā, pievēršot īpašu uzmanību
dzeramā ūdens kvalitātes faktoram, veco ūdensvadu nomaiņai un centralizētās kanalizācijas
sistēmas pieejamībai plašākā ciema teritorijā.
2. SIA “Kolkas ūdens” (turpmāk arī – SIA) valdes loceklis Ivo Bordjugs informējis par
nepieciešamu Kolkas centrālā ūdensvada trešā posma nomaiņa no skolas līdz ūdenstornim 200 m
garumā.

3. Kā norādīts iesniegumā un klāt pievienotajā tāmē SIA ir nepieciešams finansējums EUR 12
261 (divpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit viens eiro) apmērā.
4. Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 6.pants nosaka, ka komercdarbības atbalsts ir
aizliegts, izņemot gadījumus, kad atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts atbilst
Eiropas Savienības aktiem un tajos noteiktajām piemērojamām procedūrām, kuras izriet no
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Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3. un 4.punkta, kā arī citām starptautisko
tiesību normām.
Eiropas Komisija (Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 (2006. gada 15. decembris)
par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam) ir ieviesusi de minimis atbalsta
jēdzienu, kura saturiskā jēga nozīmē, ka atbalsts, kas nepārsniedz EUR 200000 augšējo robežu
trīs gadu laika posmā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci,
vai nedraud izkropļot to.
5. Lai turpinātu nodrošināt SIA pakalpojumu sniegšanu, nepieciešams palielināt SIA
pamatkapitālu ar finanšu līdzekļiem.
5. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta
pirmā daļa nosaka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā
paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs
(turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis). Minētā likuma 65.panta pirmā daļa
nosaka, ka sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieks, dalībnieku sapulce un valde, kā arī
padome (ja tāda ir izveidota). Minētā likuma 65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku
sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Minētā
likuma 66.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības
pieņemt lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu. Savukārt likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā
6. Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze,
G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, V.Skuja), pret- nav, atturas –
nav,
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.53:
1.
Palielināt SIA “Kolkas ūdens” (reģ.nr. 40003579893) pamatkapitālu ar finanšu
ieguldījumu, ieguldot SIA “Kolkas ūdens” pamatkapitālā Dundagas novada pašvaldības finanšu
līdzekļus EUR 12 261 (divpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit viens eiro) apmērā, pārskaitot uz
SIA
“Kolkas
ūdens”
norēķinu
kontu
AS
Luminor
Bank,
RIKOLVX
LV58RIKO0002013031719.
2.
Uzdot un SIA “Kolkas ūdens” valdei organizēt un veikt dokumentu sagatavošanu un
iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā, lai izpildītu šā lēmuma 1.punktu.
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, SIA “Kolkas ūdens”
Lēmums nododams izpildei: SIA “Kolkas ūdens” valdei, grāmatvedībai
4.
Par SIA “Ziemeļkurzeme” reģ.Nr.40003382317
pamatkapitāla palielināšanu
Pamats:
1. Likums “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts, 21.panta pirmās daļas
23.punkts, 77.panta otrā daļa;
2. Publiskās personas kapitālu daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās
daļas 1.punkts.
Mērķis
SIA “Ziemeļkurzeme” reģ.Nr.40003382317, pamatkapitāla palielināšana
Izvērtējums

6

1. Saņemts iesniegums no SIA “Ziemeļkurzeme” (turpmāk arī – SIA) valdes locekļa
A.Bāliņa, par finansiālu atbalstu, lai nodrošinātu centralizēto ūdensvadu izbūvi Uzvaras
ielā 3; Uzvaras ielā 5 un Uzvaras ielā 9, Dundagā.
2. Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/028 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta”
ietvaros tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli Uzvaras ielā 3; Uzvaras ielā 5 un Uzvaras ielā 9,
Dundagā. SIA ir saņēmusi iesniegumus no iedzīvotājiem, ar lūgumu rast iespēju izbūvēt
centralizēto ūdensvadu minētajās adresēs.
3. Kā norādīts iesniegumā un klāt pievienotajā tāmē SIA ir nepieciešams finansējums EUR
4651 (četri tūkstoši seši simti piecdesmit viens eiro) apmērā.
4. Dundagas novada pašvaldība savā Attīstības programmā 2014.-2020.gadam, vidēja
termiņa mērķos (prioritātes) 7M-IN-1, ir paredzējusi - Veicināt kvalitatīvas centralizētās
ūdensapgādes un videi draudzīgas notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšanu Dundagas
novada lielajos ciemos.
5. Lai nodrošinātu Ūdenssaimniecības sakārtošanu Uzvaras ielā 3; Uzvaras ielā 5 un
Uzvaras ielā 9, Dundagā ir nepieciešams palielināt SIA “Ziemeļkurzeme” pamatkapitālu
ar finanšu līdzekļiem EUR 4651 (četri tūkstoši seši simti piecdesmit viens eiro) apmērā.
6. Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 6.pants nosaka, ka komercdarbības atbalsts ir
aizliegts, izņemot gadījumus, kad atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts
atbilst Eiropas Savienības aktiem un tajos noteiktajām piemērojamām procedūrām, kuras
izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3. un 4.punkta, kā arī citām
starptautisko tiesību normām.
7. Eiropas Komisija (Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 (2006. gada 15. decembris) par
Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam) ir ieviesusi de minimis
atbalsta jēdzienu, kura saturiskā jēga nozīmē, ka atbalsts, kas nepārsniedz EUR 200000
augšējo robežu trīs gadu laika posmā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai
neizkropļo konkurenci, vai nedraud izkropļot to.
8. Lai turpinātu nodrošināt SIA pakalpojumu sniegšanu, nepieciešams palielināt SIA
pamatkapitālu ar finanšu līdzekļiem.
9. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā
daļa nosaka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos
kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī —
kapitāla daļu turētāja pārstāvis). Minētā likuma 65.panta pirmā daļa nosaka, ka
sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieks, dalībnieku sapulce un valde, kā arī padome (ja
tāda ir izveidota). Minētā likuma 65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces
kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Minētā likuma
66.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt
lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu. Savukārt likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.54:
1. Palielināt SIA “Ziemeļkurzeme”, reģ.Nr.40003382317, pamatkapitālu ar finanšu
ieguldījumu, ieguldot SIA “Ziemeļkurzeme” pamatkapitālā Dundagas novada pašvaldības
finanšu līdzekļus EUR 4651 (četri tūkstoši seši simti piecdesmit viens eiro) apmērā,
pārskaitot uz SIA “Ziemeļkurzeme”, reģ.Nr.40003382317, norēķinu kontu AS SEB
Banka, LV07UNLA0028700467379.
2. Uzdot un SIA “Ziemeļkurzeme” valdes loceklim organizēt un veikt dokumentu
sagatavošanu un iesniegšanu LR Uzņēmumu reģistrā, lai izpildītu šā lēmuma 1.punktu.
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Lēmums nosūtāms: SIA “Ziemeļkurzeme”
Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai, SIA “Ziemeļkurzeme” valdes loceklim
5.
Par deleģēšanas līgumu un finansējuma piešķiršanu
Līvu (lībiešu) savienībai “LĪVOD ĪT” 2019.gadā
A.Felts
Pamats:
1. 2014.gada 15.jūlija līgums “Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu”
2. 2018.gada 7.maija Sadarbības memorands
3. Līvu (lībiešu) savienības “LĪVOD ĪT” valdes priekšsēdētājas I.Ernštreites iesniegums
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu,
42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu,;
4. Likums “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu;
5. Tūrisma likuma 8.panta 4.punkts
Mērķis
Nodrošināt lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu, rīkot un piedalīties
pasākumos, kas saistīti ar lībiešu kultūras vērtību saglabāšanu un attīstīšanu.
Izvērtējums
1. Ņemot vērā to, ka Dundagas novada pašvaldības uzdevums ir nodrošināt lībiešu
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu, pašvaldība 2014.gada 15.jūlijā ir
noslēgusi pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD
ĪT” ar grozījumiem (15.06.2015.; 09.05.2016.; 08.05.2017.; 08.03.2018.). Ar šo līgumu
pašvaldība deleģē pārvaldes uzdevumu – rīkot pasākumus, kas saistīti ar rūpēm par
kultūras vērtību saglabāšanu un attīstīšanu.
2. Līguma darbības laikā pašvaldība ir finansiāli atbalstījusi Līvu (lībiešu) savienība
“LĪVOD ĪT” organizētos pasākumus.
3. 2018.gadā Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT” tika piešķirts finansējums EUR 3080
apmērā, kurš saskaņā ar iesniegtajām atskaitēm ir ticis izlietots atbilstoši apstiprinātajam
plānam.
4. Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT” valdes priekšsēdētāja Ieva Ernštreite ir sagatavojusi
ar deleģēšanas uzdevumu izpildi saistīto pasākuma plānu 2019.gadam (Pielikums Nr.1)
un lūdz Dundagas novada domi piešķirt finansējumu EUR 3110,00 (trīs tūkstoši viens
simts desmit eiro) apmērā.
5. 2014.gada 15.jūlija Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums DD 3-13.2/14/95 ar
grozījumiem (15.06.2015.; 09.05.2016.; 08.05.2017.; 08.03.2018.) beidzas 31.12.2018., ir
nepieciešams izvērtēt līguma turpināšanu un lemt par līguma termiņa pagarināšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.55:
1. Slēgt jaunu līgumu starp Dundagas novada pašvaldību un Līvu (lībiešu) savienību
“LĪVOD ĪT”, nosakot līguma darbības termiņu par vienu gadu.
2. Piešķirt finansējumu 2019.gadā Līvu (lībiešu) savienībai “LĪVOD ĪT” EUR 3110,00 (trīs
tūkstoši viens simts desmit eiro) apmērā, saskaņā ar pasākuma plānu (Pielikumu Nr.1),
pārskaitot uz Līvu (lībiešu) savienības “LĪVOD ĪT” norēķinu kontu AS Luminor Bank
LV90RIKO0002013267435.
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3. Līvu (lībiešu) savienības “LĪVOD ĪT” valdes priekšsēdētājai līdz 2019.gada
20.decembrim iesniegt atskaiti un attaisnojošos dokumentus par piešķirtā finansējuma
izlietojumu.
Lēmums nosūtāms: Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT” valdes priekšsēdētājai I.Ernštreitei
Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai
6.
Par deleģēšanas līgumu un finansējuma piešķiršanu
biedrībai „Randalist” 2019.gadā
A.Felts
Pamats
1. 2015.gada 2.marta līgums “Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu”
2. Biedrības “Randalist” valdes priekšsēdētājas V.Milleres iesniegums
3. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu,
42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu,;
4. Likums “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu;
5. Tūrisma likuma 8.panta 4.punkts
Mērķis
Veicināt kultūras un sabiedrisko dzīvi piekrastes ciemos, organizēt sociālos atbalsta pasākumus
piekrastes ciemos, veicināt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām, pašvaldību, atbalstīt
kultūras un vēsturisko objektu saglabāšanu un apsaimniekošanu piekrastes ciemos Dundagas
novadā.
Izvērtējums
1. Ņemot vērā to, ka Dundagas novada pašvaldības uzdevums ir nodrošināt lībiešu
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu, pašvaldība 2015.gada 2.martā ir
noslēgusi pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar
biedrību “Randalist” ar
grozījumiem (01.03.2016.; 05.06.2017; 05.03.2018).
2. Līguma darbības laikā pašvaldība ir finansiāli atbalstījusi biedrību “Randalist”
organizētos pasākumus.
3. 2018.gadā biedrību “Randalist” tika piešķirts finansējums EUR 2271 apmērā, kurš
saskaņā ar iesniegtajām atskaitēm ir ticis izlietots atbilstoši apstiprinātajam plānam.
4. Biedrību “Randalist” valdes priekšsēdētāja Veronika Millere ir sagatavojusi ar
deleģēšanas uzdevumu izpildi saistīto pasākuma plānu 2019.gadam (Pielikums Nr.1) un
lūdz Dundagas novada domi piešķirt finansējumu EUR 2396 (divi tūkstoši trīs simti
deviņdesmit seši eiro) apmērā.
5. 2015.gada 2.marta Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums DD-3-13.2/15/21ar
grozījumiem (01.03.2016.; 05.06.2017; 05.03.2018) beidzas 28.02.2019., ir nepieciešams
izvērtēt līguma turpināšanu un lemt par līguma termiņa pagarināšanu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.56:
1. Slēgt jaunu līgumu starp Dundagas novada pašvaldību un Biedrību “Randalist”, nosakot
līguma darbības termiņu par vienu gadu.
2. Piešķirt finansējumu 2019.gadā Biedrību “Randalist” EUR 2396 (divi tūkstoši trīs simti
deviņdesmit seši eiro) apmērā, saskaņā ar pasākuma plānu (Pielikumu Nr.1), pārskaitot
uz Biedrību “Randalist” norēķinu kontu AS SWEDBANK LV10HABA0551036250580.
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3. Biedrības “Randalist” valdes priekšsēdētājai līdz 2019.gada 20.decembrim iesniegt
atskaiti un attaisnojošos dokumentus par piešķirtā finansējuma izlietojumu.
Lēmums nosūtāms: Biedrības “Randalist” valdes priekšsēdētājai V.Millerei
Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai
7.
Par līdzfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām
A.Felts
Pamats:
Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra Saistošie noteikumi Nr.25 “Par Dundagas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”, ar grozījumiem (23.02.2012. Nr.5; 25.10.2012.
Nr.23; 26.09.2013. Nr.21; 28.08.2014. Nr.9; 24.09.2015. Nr.10)
Mērķis
Nodrošināt finansiālu atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām; sekmēt
to darbību, veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrības procesos, sabiedrības radošuma
attīstīšanu, zināšanu un izpratnes paplašināšanu, sekmēt novada atpazīstamības veidošanu.
Izvērtējums
Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju finanses galvenokārt veidojas no biedru
naudām, piesaistītiem līdzekļiem no dažādiem fondiem, ziedojumiem un ESF līdzfinansētiem
projektiem, tomēr bez pašvaldības atbalsta biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām
organizācijām ir grūti realizēt savas projekta ieceres.
Dundagas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.25 “Par Dundagas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu” nosaka kārtību kādā tiek piešķirts līdzfinansējums biedrību,
nodibinājumu un reliģisko organizāciju izstrādātiem projektiem. Pašvaldības mērķis ir veicināt
iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrības dzīvē, atbalstot to darbību un paredzot iespēju saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu projektu ieceru realizēšanai.
Nepieciešams 2019.gada budžeta projektā paredzēt līdzfinansējumu, lai nodrošinātu biedrības,
nodibinājumus un reliģiskās organizācijas ar finansiālu atbalstu dažādu projektu realizēšanā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.57:
Paredzēt 2019.gada budžetā finansējumu EUR 5 000 (pieci tūkstoši eiro) apjomā, lai nodrošinātu
projektu realizāciju saskaņā ar Dundagas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.25 "Par
Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu".
Lēmums nosūtāms: Attīstības un plānošanas nodaļai, grāmatvedībai, finansistei
Lēmums nododams izpildei: finansistei
8.
Par sadarbību grāmatas Dzidras Ritenbergas “Atmiņas” (pagaidu nosaukums)
izdošanā
A.Felts
Pamatojums
1. AS “Latvijas Mediji”, Reģ.Nr.40103027253, redaktores, projekta vadītājas Renātes
Neimanes iesniegums, reģistrēts 18.02.2019., DD-03-31.2/19/141
2. Likums “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts
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Mērķis
Izdevniecība AS “Latvijas Mediji” pārstāve vēršas pie Dundagas novada pašvaldības ar lūgumu
finansiāli atbalstīt mūsu novadnieces, izcilās latviešu aktrises un kino režisores Dzidras
Ritenbergas atmiņu grāmatas izdošanu.
Izvērtējums
2018.gadā, atzīmējot Dzidras Ritenbergas 90.dzimšanas dienu, plašākai sabiedrībai tapa zināms,
ka Dzidra Ritenberga vairāk nekā 15.gadu garumā rakstījusi memuārus. Iepazīstoties ar
mākslinieces atmiņām izdevniecība pieņēma lēmumu izdot grāmatu. Kā norāda redaktore:
“Jebkurš atmiņu stāsts vai izstāstīta personīgā pieredze veido vēsturi ne vien kādas konkrētas
dzimtas ietvaros, bet plašāk – valsts, novada un pilsētas mērogā”.
Lai grāmatu sagatavotu kvalitatīvi, izdevniecība ir iesniegusi projektu Liepājas kultūras projektu
konkursā. Grāmatu ir iecerēts izdot līdz 2019.gada 30.augustam.
Iesniegumā norādīts, ka tiks nodrošināta Dundagas novada pašvaldības publicitāte redakcijas
lappusē un visā grāmatas pašreklāmā.
AS “Latvijas Mediji” lūdz Dundagas novada pašvaldību piešķirt līdzfinansējumu EUR 2000,00
(divi tūkstoši eiro) apmērā.
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, pašvaldībai ir tiesības
lemt par finansējuma piešķiršanu sekojošu autonomo funkciju veikšanai un nodrošināšanai rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts
kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.58:
Piešķirt finansējumu EUR 800,00 (astoņi simti eiro) apmērā
AS “Latvijas Mediji”,
Reģ.Nr.40103027253, lai nodrošinātu grāmatas Dzidras Ritenbergas “Atmiņas” (pagaidu
nosaukums) izdošanu.
Lēmums nosūtāms: AS “Latvijas Mediji”, Reģ.Nr.40103027253
Lēmums nododams izpildei: grāmatvedībai
9.
Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Tūrisma asociāciju
A.Felts
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 tā
saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus un pasākumus tūrisma
attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanai.
Dundagas novada pašvaldība 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 Kurzemes Tūrisma asociācija un pašvaldība
2019.gadā veic kopīgu sadarbību tūrisma attīstības veicināšanā un tūrisma mārketingā
Dundagas novadā. Līgums paredz tūrisma mārketinga aktivitāšu paketi 2019.gadam
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(1.pielikums), par kurām Dundagas pašvaldība maksā Kurzemes Tūrisma asociācijai EUR
1080,00 (viens tūkstotis astoņdesmit eiro un 00 centi).
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.59:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Kurzemes Tūrisma asociāciju par sadarbību tūrisma attīstības
veicināšanā un tūrisma mārketingā Dundagas novadā 2019.gadā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Kultūras pils direktorei Baibai Dūdai.
Lēmums nododams izpildei: kultūras pils direktorei B.Dūdai
10.
Par finansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei jaunas grupas izveidošanai
PII Kurzemīte
Ziņo J.V.Valtere; A.Felts, A.Grīvāne
Pamats
1. Likums “Par pašvaldībām” 1.daļas 15.panta 4.punkts
2. Izglītības likuma 17.pants
3. PII “Kurzemīte” vadītājas ziņojums par jaunas grupiņas izveidošanas nepieciešamību, lai
nodrošinātu Dundagas novada bērniem apmeklēt PII “Kurzemīte”
Mērķis
1. Nodrošināt Dundagas novada bērniem iespēju apmeklēt PII “Kurzemīte” atbilstoši Izglītības
likumam;
2. Izlīdzināt izglītojamo skaitu grupiņās .
Izvērtējums
1.
Likums “Par pašvaldībām” 1.daļas 15.panta 4.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
pamatfunkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
2.
Izpilddirektore J.V.Valtere ir rosinājusi 2019.gada budžeta rīcību plānā paredzēt
finansējumu jaunas grupiņas izveidei PII “Kurzemīte”, jaunās grupiņas telpas plānots izveidot
telpās, kuras atradās Dienas centra ”Mājas” rīcībā.
PII “Kurzemīte” vadītāja piekrīt papildus grupas atvēršanai un uzskata to kā prioritāti, lai varētu
nodrošināt iespēju novada bērniem apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi. Rindā uz vietu
bērnudārzā uz šo brīdi ir 6-7 bērni, bet pieprasījums līdz jaunajai mācību sezonai var pieaugt.
Uz šo brīdi četrās bērnudārza grupās ir 21 – 22 izglītojamie. Optimālais izglītojamo skaits grupās
ir līdz 18 bērniem.
Atverot jaunu mācību grupu varētu izlīdzināt izglītojamo skaitu grupās un nodrošināt vietas
pirmsskolas izglītības iestādē visiem Dundagas pagasta bērniem.
Lai varētu atvērt jaunu grupu iecerēts dienas centru “Mājas” pārvietot uz telpām Saules ielā 8,
bet dienas centra “Mājas” telpas pārveidotu atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes grupas
vajadzībām. Telpās nepieciešami pārbūves darbi, t.i., nepieciešama starpsienas izbūve, lai
izveidotu garderobes telpu. Tāpat nepieciešams pārbūvēt tualetes telpu atbilstoši higiēnas
prasībām, nodrošināt piekļuvi koplietošanas telpām, veikt kosmētisko remontu visās telpās,
atjaunot elektroinstalāciju un izbūvēt elektrības kabeli līdz sadalei. Šādas pārbūves nepieciešams
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izstrādāt Apliecinājuma karti (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai.) Apliecinājuma
kartes izstrādāšanas laikā tiks sagatavota tāme nepieciešamo remonta darbu veikšanai.
Apliecinājuma kartes sagatavošanai nepieciešamās izmaksas sastāda 1500 EUR.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.60:
1. Piešķirt finansējumu Apliecinājuma kartes sagatavošanai 1500 EUR.
2. Finansējumu ņemt no NIN budžetā ieplānotajiem līdzekļiem no izdevumu koda 2239.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam
Lēmuma projekta iesniedzējs: domes priekšsēdētājs
11.
Par Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizāciju
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada Attīstības programma 2014.–2020.gadam.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 73. punkts.
Mērķis
Aktualizēt Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr. 163 „Par Dundagas novada
Attīstības programmas apstiprināšanu” (protokols Nr .9, 14. §) ir apstiprināta Dundagas novada
Attīstības programma 2014.–2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma).
Ņemot vērā, ka daudzas rīcības Attīstības programma investīciju plānā ir realizētas un ir
nepieciešams to papildināt ar jaunām, ir nepieciešams aktualizēt Attīstības programmas rīcības
plānu un investīciju plānu.
Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 73. punkts nosaka, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne
retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un
investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.61:
Apstiprināt aktualizēto Dundagas novada Attīstības programmas 2014.–2020.gadam rīcības un
investīciju plānu (pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Lēmuma projekta iesniedzējs: Attīstības un plānošanas komiteja.
12.
Par saistošajiem noteikumiem
„Par Dundagas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi”
A.Felts
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
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Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2018. gada budžeta izpildi.
Izvērtējums:
Dundagas novada 25.01.2019. gada pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi tabulas veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo: pamatbudžeta ieņēmumu
EUR 4548188,53 izdevumu EUR 4996294,43 apmērā izpildi; speciālā budžeta ieņēmumu EUR
160066,13 un izdevumu EUR 141539,02 apmērā izpildi; ziedojumu budžeta izdevumu EUR
117,37 apmērā izpildi.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par 2018.gada
pamatbudžeta līdzekļu atlikumu EUR 243 105,02
speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 71 225,27
ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu EUR 2 592,63.
Datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta
finansēšanas klasifikācijai un informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem
galvojumiem, ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai parāda
uzskaites klasifikācijai.
2018. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2019. ir EUR 243 105,02, speciālā budžeta
līdzekļu atlikums ir EUR 71 225,27 un ziedojumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 2 592,63.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.62:
1. Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.2 “Par Dundagas novada
pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi”.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.1 “Par
Dundagas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi”.
13.
Par 2019. gada budžetu
A.Felts, R.Rūmniece, A.Grīvāne
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr.3 „Par Dundagas novada
pašvaldības budžetu 2019. gadam”.
Izvērtējums:
Dundagas novada 22.03.2019. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3 “Par Dundagas novada
pašvaldības budžetu 2019. gadam” tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta ieņēmumu
EUR 4 650 238, izdevumu EUR 5 269 679 un finansēšanas plānu EUR 619441 apmērā, speciālā
budžeta ieņēmumus EUR 157 000, izdevumus EUR 157 000 apmērā, ziedojumu un dāvinājumu
budžeta plānu EUR 2 593 apmērā.
Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta līdzekļu
atlikumu EUR 243 106, speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 71 225 apmērā un ziedojumu
budžeta līdzekļu atlikumu EUR 2 593, datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai un informāciju par visām pašvaldības
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saistībām un sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai.
2019. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2020. ir EUR 257 911, speciālā budžeta
līdzekļu atlikums ir EUR 71 225, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 2
593.
Tiek norādīts, ka līdz ar lietveža pieņemšanu darbā, Dundagas Mākslas un mūzikas skolas
budžetā papildus piemaksu direktores vietniecei atstāt 3 mēnešiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis,
R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, ), pret- nav, atturas – 1 (T.Kaudze),
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.63:
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus Nr. 3 “Par Dundagas novada
pašvaldības budžetu 2019. gadam”.
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai
14.
Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra iekšējos
noteikumos “Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi”
A.Felts
Pamats
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punkts, 41.panta pirmās daļas
2.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punkts
Mērķis
Grozīt kārtību, kādā tiek noteikta mēnešalga amatpersonām un darbiniekiem Dundagas novada
pašvaldībā
Izvērtējums
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk arī Likums) 4.panta otrā daļa nosaka sekojošo:
“Šajā likumā paredzētajos gadījumos amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu, noapaļojot
līdz pilniem eiro, nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram piemērojot attiecīgu koeficientu. Bāzes
mēnešalgas apmēru nosaka šādi:
1) saskaita Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto
valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu
procentos pret iepriekšējo gadu ar aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo
gadu un attiecīgo summu dala ar divi;
2) indeksē kārtējā gada bāzes mēnešalgu ar skaitli, kas iegūts saskaņā ar šīs
daļas 1. punktu.”
Likuma 5.pantapirmā daļa noteikts, ka pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt
bāzes mēnešalgas apmēru (4.panta otrā daļa), kam piemērots šāds koeficents:
1) pašvaldības domes priekšsēdētājam — līdz 3,64;
2) pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam — līdz 3,2;
3) pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam — līdz 2,55;
31) pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam — līdz 1,9;
4) pašvaldības domes deputātam — līdz 1,2.
Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra iekšējos noteikumos “Amatpersonu un
darbinieku darba samaksas noteikumi” (turpmāk arī - Noteikumi) 5., 7. un 8.punkts neatbilst
likuma 4.panta otrai daļai, līdz ar to ir nepieciešami grozījumi Noteikumu norādītajos punktos.
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Noteikumu 15.un 17.punkts nepieciešams izteikt jaunā redakcijā, jo šobrīd tajos ir noteikts, ka
sekretāram jābūt komisijas, valdes vai darba grupas loceklim, taču pašvaldībā šī kārtība ir cita.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.64:
Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Grozījumi Dundagas novada domes 2014.gada
18.decembra iekšējos noteikumos „Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi””
projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
15.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
A.Felts
Pamats
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punkts, 25. panta pirmās daļas 7. punkts,
trešā, ceturtā daļa.
Mērķis
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus nodokļu maksātājiem, kas izslēgti no Uzņēmuma
reģistra reģistriem.
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu un Dundagas novada
pašvaldības domes 22.09.2016. nolikuma „Centrālās administrācijas nolikums” 3.4. apakšpunktu
Centrālā administrācija administrē Dundagas novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība)
piekritīgo nekustamā īpašuma nodokli.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu
parādi dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 25. panta trešo daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmas datiem par
parādniekiem:
1. SIA „Kolkas liedags”, reģistrācijas nr. 40003907032, (turpmāk arī SIA „Kolkas liedags”)
ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par laika periodu no 2010. līdz 2013. gadam. Uz
13.03.2019. parāds bija par:
1) ēkām „a/s Kolka” ar kadastra numuru 8862 507 0002 – 23706,36 €, t.sk. nokavējuma
nauda 11422,54 €;
2) zemei „Ronīši” ar kadastra numuru 8862 007 0251 – 352,64 €, t.sk. nokavējuma nauda
164,82 €;
3) ēkām „Ronīši” ar kadastra numuru 8862 007 0251 – 131,06 €, t.sk. nokavējuma nauda
61,27 €;
28.02.2018. laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēts LR Uzņēmuma reģistra lēmums
(publikācijas nr. KMR00111988452898) par SIA „Kolkas liedags” izslēgšanu no komercreģistra
ar 23.02.2018.
Pamatojoties uz iepriekš minēto SIA „Kolkas liedags” nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir
jādzēš.
2. SIA „Park Studios Latvia, Ltd”, reģistrācijas nr. 40003251852, (turpmāk arī SIA „Park
Studios Latvia, Ltd”) ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par 2015. gadu bijušajam īpašumam
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„Gruži”, kadastra numurs 8850 003 0005. Uz 13.03.2019. parāds bija 58,64 €, t.sk. nokavējuma
nauda 16,76 €.
02.07.2018. laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēts LR Uzņēmuma reģistra lēmums
(publikācijas nr. KMR00115420316557) par SIA „Park Studios Latvia, Ltd” izslēgšanu no
komercreģistra ar 27.06.2018.
Pamatojoties uz iepriekš minēto SIA „Park Studios Latvia, Ltd” nekustamā īpašuma nodokļa
parāds ir jādzēš.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām“ 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība
reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja
normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, V.Skuja), pret- nav, atturas – 1 (M.Napskis),
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.65:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu SIA „Kolkas liedags”,
reģistrācijas nr. 40003907032:
Nokavējuma
Īpašuma nosaukums
Konta numurs Pamatparāds, €
Kopā, €
nauda, €
„a/s Kolka”, ēkas
3749
12283,82
11422,54
23706,36
„Ronīši”, zeme
2905
187,82
164,82
352,64
„Ronīši”, ēkas
6462
69,79
61,27
131,06
2. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu SIA „Park Studios
Latvia, Ltd”, reģistrācijas nr. 40003251852, 41,88 €, nokavējuma naudu 16,76 €, kopā 58,64 €
par bijušo nekustamo īpašumu „Gruži”, kadastra numurs 8850 003 0005, konta numurs 171.
3. Ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir
pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas likums „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta
otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokasējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05
procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo
nokavējuma naudas apmēru.
4. Publicēt pašvaldības interneta vietnē informāciju par nodokļa parādu dzēšanu.
Lēmums nododams izpildei: NĪN administratorei.
16.
Par ziedojuma pieņemšanu
A.Felts
Pamats
10.05.2002. Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
14.pants. Ziedojumu pieņemšanas ierobežojumi
Valsts amatpersona, kā arī publiskas personas institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida
mantisko palīdzību publiskas personas institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba
organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona
un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina
valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai mantiskās
palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja.
Mērķis
Nodrošināt mūsdienīgus sadzīves apstākļus Kolkas pamatskolas internāta “Rūķu
nams” audzēkņiem.
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Izvērtējums
Kolkas pamatskolas internātā “Rūķu nams” 2018./2019.mācību gada laikā uzturas 7
pamatskolas skolēni un 6 pirmsskolas bērni. Mājas darbu izpildei, e-klases lietošanai nav datora,
internāta audzinātājai lietošanai nodotais dators ir bojāts.
Internātam “Rūķu nams” kā ziedojumu Jānis Dambītis ir piedāvājis sekojošu lietotu datoru
un sadzīves tehniku: divus datorus ar monitoriem, lāzerprinteri un šujmašīnu. Dundagas novada
Ilgtermiņa komisija minēto tehniku novērtējusi kā teicamu un labā stāvoklī, nosakot tās cenu
atbilstošu faktiski noteiktajai cenai 530 eiro apmērā.
Datorus un printeri internāta audzēkņi un audzinātāja izmantotu mājas darbu izpildei, eklases un citu interneta resursu iegūšanai un izmantošanai, audzēkņu digitālās pratības
veicināšanai. Šujmašīna nepieciešama pamatizglītības standartā noteikto prasmju apguvei un
sadzīvisku iemaņu apgūšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.66:
Akceptēt datortehnikas un sadzīves tehnikas, kas novērtēta 530 eiro apmērā
saņemšanu kā ziedojumu no J.Dambīša.

17.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
A.Felts
Pamats
1. Dabas aizsardzības pārvaldes 07.02.2019. iesniegums Nr. 7.14/662/2019-N.
2. Ministru kabineta noteikumi Nr.75 „Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām
nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli
neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.
3. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7., 35. punkti.
Mērķis
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi Dabas aizsardzības
pārvaldes 07.02.2019. iesniegumu Nr. 7.14/662/2019-N (reģistrēts Pašvaldībā 31.01.2018. ar Nr.
DD-3-31.1/18/97), kurā lūgts:
1) mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 88620050102 77,6 ha platībā,
88620060059 388,3 ha platībā un 88620090016 678,2 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no „Zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (kods 0201) - uz
„Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība aizliegta ar normatīvo aktu”
(kods 0202).
2) mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88620040100 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – no „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība aizliegta
ar normatīvo aktu” (kods 0202) - 36,74 ha platībā un „Zemes uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība” (kods 0201) - 321,66 ha platībā, uz „Īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas, kurās saimnieciskā darbība aizliegta ar normatīvo aktu” (kods 0202) 358,4 ha platībā.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par vides aizsardzības
vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ar nekustamā īpašuma nodokli
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neapliek zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās ar speciālo likumu vai īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, kas
izdoti uz likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pamata, aizliegta saimnieciskā
darbība.
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 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 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.67:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus četrām (4) zemes vienībām saskaņā ar lēmuma
pielikumu.
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: Dabas aizsardzības pārvaldei: daba@daba.gov.lv.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
18.
Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļām
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada domes 27.07.2018. sēdes lēmums Nr.164 “Par apbūves tiesībām”.
2. Akciju sabiedrības “Latvenergo” 12.09.2018. vēstule Nr. 01VD00-13/2851.
3. Civillikuma 1129.2 pants.
4. Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 23.punkta 1.1.apakšpunkts.
5. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 35.punkti.
6. 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” un grafiskās daļas karte „Dundagas ciema teritorijas
funkcionālais zonējums”.
Mērķis
Izdalīt jaunu nekustamā īpašuma zemes vienības daļu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) īpašumā atrodas nekustamais
īpašums “Vecpeļauši” ar kadastra Nr.8850 020 0121, kas sastāv no 6,49 ha lielas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121 (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums “Vecpeļauši”).
Saskaņā ar Dundagas novada domes 27.07.2018. sēdes lēmumu Nr.164 “Par apbūves
tiesībām” ir nolemts nekustamā īpašumā “Vecpeļauši” izdalīt zemes vienības daļu 1593 m2
platībā un tai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Ar maģistrālajām elektropārvades un
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sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” (NĪLM
kods 1201).
Pašvaldība ir saņēmusi akciju sabiedrības “Latvenergo” 12.09.2018. vēstuli
Nr. 01VD00-13/2851 “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121” (reģistrēta
Pašvaldībā 13.09.2018. ar Nr. DD-3-31.2/18/986), kurā lūgts Pašvaldību izvērtēt iespēju nodalīt
un pārdot vai noslēgt līgumu ar termiņu vismaz 30 gadi par apbūves tiesību nodibināšanu plānotā
radiotorņa izbūvei nekustamā īpašuma “Vecpeļauši” daļā aptuveni 120 m² platībā (turpmāk
tekstā – plānotā zemes vienības daļa).
Civillikuma 1129.2 pants nosaka, ka piešķirot apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru
attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit
gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta
par atlīdzību.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” 23.punkta 1.1.apakšpunktu, lai zemes vienības daļu reģistrētu
Kadastra informācijas sistēmā, iesniegumam pievieno grafisko pielikumu – zemes robežu plāna
kopiju vai citu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa, vai zemes vienības
daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk –
MK noteikumi Nr.496) 16.1.punktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes
vienība vai zemes vienības daļa.
Saskaņā ar Pašvaldības 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” un grafiskās daļas karti “Dundagas ciema
teritorijas funkcionālais zonējums”, plānotā zemes vienības daļa atrodas funkcionālajā zonā
“Lauksaimniecības zeme (L1)”.
Saskaņā ar Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā
īpašuma “Vecpeļauši” zemes vienības daļai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
“Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101). Ņemot
vērā ka, plānoto zemes vienības daļu plānots iznomāt radiotorņa izbūvei, tai būtu jānosaka
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” (NĪLM kods 1201).
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 35.punktu vietējā pašvaldība nosaka lietošanas mērķi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.68:
1. Izdalīt nekustamā īpašumā “Vecpeļauši” ar kadastra Nr. 8850 020 0121 zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0121 zemes vienības daļu 120 m2 platībā (vairāk vai
mazāk kā izrādīsies pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas) saskaņā ar
pielikumu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve” (NĪLM kods 1201).
2. Nekustamā īpašumā “Vecpeļauši” ar kadastra Nr. 8850 020 0121 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0121 noteikt dalītu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
2.1. 1713 m2 platībā “Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” (NĪLM kods
1201);
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2.2. 63187 m2 platībā “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(NĪLM kods 0101).
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: Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs:
kac.kuldiga@vzd.gov.lv.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
19.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Būdeni”
A.Felts
Pamats
1. SIA „Latvijasmērnieks.lv” 28.02.2019. iesniegums.
2. Dundagas novada domes 28.07.2017. sēdes lēmums nr.160 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi īpašumam „Būdeni”.
3. Dundagas novada domes 26.01.2018. sēdes lēmums nr.26 „Par Dundagas novada domes
28.07.2017. lēmuma nr.160 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Būdeni”” atcelšanu, un par Dundagas novada domes 24.11.2017. lēmuma nr. 267 „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Būdeni”” grozījumiem”.
4. Dundagas novada domes 22.02.2019. sēdes lēmums nr.49 „Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu
Dundagas novada domes lēmumā”.
5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.
6. Zemes ierīcības likuma 19.pants.
7. MK noteikumu nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Būdeni” ar kadastra nr. 8850 028 0024 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 028 0024 sadalīšana.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA
„Latvijasmērnieks.lv” 28.02.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 01.03.2019. ar nr. DD-331.1/19/171), ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Būdeni”
ar kadastra nr. 8850 028 0024 (turpmāk – nekustamais īpašums „Būdeni”).
Saskaņā ar Pašvaldības domes 28.07.2017. sēdes lēmumu nr.160. „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašumam „Būdeni””, Pašvaldības domes 26.01.2018. sēdes lēmumu nr.26 „Par
Dundagas novada domes 28.07.2017. lēmuma nr.160 „Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu īpašumam „Būdeni”” atcelšanu, un par Dundagas novada domes 24.11.2017.
lēmuma nr. 267 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Būdeni””
grozījumiem”, un ar Pašvaldības domes 22.02.2019. sēdes lēmums nr.49 „Par pārrakstīšanās
kļūdas labošanu Dundagas novada domes lēmumā” ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Būdeni” ar kadastra nr. 8850 028 0024 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Būdeni”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0024, sadalot to sešās daļās.
Nekustamā īpašuma „Būdeni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0024 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes robežu plāna,
kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā
īpašuma „Būdeni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0024 sešās atsevišķās
zemes vienībās nr.1 (8850 028 0080) ~ 27,90 ha, nr.2 (8850 028 0073) ~ 25,80 ha, nr.3 (8850
028 0081) ~ 13,90 ha, nr.4 (8850 028 0075) ~ 3,80, nr.5 (8850 028 0076) ~ 0,70 ha un nr.6 (8850
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028 0074) ~ 4,20 ha platībā (veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības
tiks precizētas).
„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.
Zemes vienībām (īpašumam), ar apzīmējumu nr.1. un nr.3. zemes ierīcības projektā, paredzēts
saglabāt nosaukumu „Būdeni”, zemes vienībai (īpašumam) nr.4. paredzēts piešķirt nosaukumu
„Stirnmalas”, zemes vienībai (īpašumam) nr.2. un nr.6. paredzēts piešķirt nosaukumu
„Krokodili”, bet zemes vienībai (īpašumam) nr.5. paredzēts piešķirt nosaukumu „Autoceļš
Būdeni-Stirniņi”.
Piekļūšana projektētajām zemes vienībām nr.1., nr.2., nr.3. nr.4. un nr.6. nodrošināta no
pašvaldības autoceļa „Kubele - Striniņi”.
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 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.69:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Būdeni” ar kadastra nr. 8850 028
0024 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0024 sadalīšanai sešās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. 27,90 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) nr.1. ar kadastra apzīmējumu 8850 028
0080 saglabāt nosaukumu „Būdeni” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods – 0101),
2.2. 25,80 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) nr.2. ar kadastra apzīmējumu 8850 028
0073 piešķirt nosaukumu „Krokodili” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods – 0201),
2.3. 13,90 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) nr.3. ar kadastra apzīmējumu 8850 028
0081 saglabāt nosaukumu „Būdeni” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods – 0101),
2.4. 3,80 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) nr.4. ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0075
piešķirt nosaukumu „Stirnmalas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods – 0101),
2.5. 0,70 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) nr.5. ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0076
piešķirts nosaukumu „Autoceļš Būdeni-Stirniņi” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – “zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods – 1101),
2.6. 4,20 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) nr.6. ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0074
piešķirt nosaukumu „Krokodili” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (NĪLM kods – 0201).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv
2. SIA „Latvijasmērnieks.lv”: daiga.juste@latvijasmernieks.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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20.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Druvnieki”
A.Felts
Pamats
1. SIA „Latvijasmērnieks.lv” 28.02.2019. iesniegums.
2. Dundagas novada pašvaldības domes 26.01.2018. sēdes lēmums nr.27 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašumam „Druvnieki”.
3. Dundagas novada pašvaldības domes 23.02.2018. sēdes lēmums nr.45 „Par grozījumiem
26.01.2018. Dundagas novada domes lēmumā nr.27 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi
īpašumam „Druvnieki””.
4. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.
5. Zemes ierīcības likuma 19.pants.
6. Ministru Kabineta noteikumu nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Druvnieki” ar kadastra nr. 8850 027 0040 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 027 0040 sadalīšana.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA „Latvijasmernieks.lv”
reģistrācijas nr.40003783960 28.02.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 01.03.2019. ar
nr.DD-3-31.1/19/172) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Druvnieki” ar kadastra nr. 8850 027 0040 (turpmāk – nekustamais īpašums „Druvnieki”).
Saskaņā ar Pašvaldības domes 26.01.2019. sēdes lēmumu nr.27 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi īpašumam „Druvnieki” ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Druvnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0040, sadalot to divās daļās
(īpašumos).
Saskaņā ar Pašvaldības domes 23.02.2018. sēdes lēmumu nr.45 „Par grozījumiem 26.01.2018.
Dundagas novada domes lēmumā nr.27 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam
„Druvnieki”” nolēma atļaut robežu starp atdalāmajām zemes vienībām nospraust, balstoties uz
dabā esošu robežu, kuru veido augstsprieguma līnija.
Nekustamā īpašuma „Druvnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0040 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās: nr.1 (8850 027
0088) – 9,10 ha, un nr.2 (8850 027 0089) – 25,10 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes
kadastrālās uzmērīšanas laikā). Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Druvnieki” zemes robežu
plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas.
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts
rekvizīts, kas nav adrese.
Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Druvnieki”,
bet nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Lokmeži”.
Piekļuve projektētajai zemes vienībai:
1. nr.1 ar nosaukumu „Druvnieki” ir paredzēta no Valsts autoceļa P125 “Talsi-DundagaMazirbe”.
2. nr.2 ar nosaukumu „Lokmeži” ir plānota pa ceļa servitūtam paredzētu teritoriju par ko
tiks noslēgts līgums mainoties plānotās zemes vienības nr.1 īpašniekam.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
punktu lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.70:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Druvnieki” ar kadastra nr. 8850 027
0040 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 027 0040 sadalīšanai divās daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. 9,10 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) nr.1 ar kadastra apzīmējumu
8850 027 0088 saglabāt nosaukumu „Druvnieki” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM – 0101);
2.2. 25,10 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) nr.2 ar kadastra apzīmējumu
8850 027 0089 piešķirt nosaukumu „Lokmeži” 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. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv
2. SIA „Latvijasmērnieks.lv”: daiga.juste@latvijasmernieks.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

21.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamiem īpašumiem „Žoki” un „Jaunžoki”
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 2019.gada 13.februāra iesniegums.
2. Pilnvara Nr.2357 izdota zvērināta notāra Viktora Ozola prakses vietā Tallinas ielā 39, Rīgā.
1. 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.2. punkts.
2. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
3. Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts, 8.panta 1.daļas 1.punkts.
4. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” grafiskā daļa „Dundagas novada Kolkas
pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Košraga ciemā”.
Mērķis
Nekustamo īpašumu „Žoki” un „Jaunžoki” zemes vienību robežu pārkārtošana un jaunu īpašumu
izveidošana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Jaunžoki” ar kadastra numuru 8862 003 0100 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Jaunžoki”) kopplatība ir 3,08 ha, tas atrodas Košraga ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas
novadā un sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0100. Saskaņā ar
Kolkas pagasta Zemesgrāmatu nodalījumu Nr.100000201769, nekustamā īpašuma „Jaunžoki”
īpašniece ir (Vārds, uzvārds) personas kods xxx (turpmāk tekstā – (Vārds, uzvārds)).
Nekustamā īpašuma „Žoki” ar kadastra numuru 8862 003 0010 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Žoki”) kopplatība ir 10,14 ha, tas atrodas Košraga ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas
novadā un sastāv no 1,19 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8862 003 0010 un 8,95 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

24

8862 003 0101. Saskaņā ar Kolkas pagasta Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.145, nekustamā
īpašuma „Žoki” īpašnieks ir (Vārds, uzvārds) personas kods xxx (turpmāk tekstā – (Vārds,
uzvārds)).
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) ir saņēmusi 13.02.2019.
iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 14.02.2019. ar Nr. DD-3-26.1/19/116), kuru savā vārdā un, uz
pilnvaras pamata, (Vārds, uzvārds) vārdā, parakstījusi (Vārds, uzvārds) (Pilnvara Nr.2357 izdota
zvērināta notāra Viktora Ozola prakses vietā Tallinas ielā 39, Rīgā), lūdzot atļauju veikt zemes
vienību pārkārtošanu starp nekustamā īpašuma „Jaunžoki” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8862 003 0100 un nekustamā īpašuma „Žoki” zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8862 003 0101.
Pēc sarunām ar (Vārds, uzvārds) tika konstatēts, ka papildus būtu nepieciešams izdalīt
atsevišķu zemes gabala daļu zem inženierbūves – autoceļa uzturēšanai piekrītošo zemes gabala
joslu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 1.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību robežu pārkārtošanai.
Likuma „Zemes ierīcības likums” 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 25.08.2010. saistošo noteikumu Nr.21 „Dundagas
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” grafisko daļu „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Košraga ciemā” (turpmāk – saistošie
noteikumi Nr.21), nekustamā īpašuma „Žoki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 003
0101 un nekustamā īpašuma „Jaunžoki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0100
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Mežāres ar mājvietām teritorijā” (MA).
Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 72.3. punkts
nosaka, ka nav pieļaujama zemes vienības dalīšana, ja kāda zemes vienība sadalīšanas rezultātā
būtu mazāka par attiecīgajā plānotās izmantošanas teritorijā pieļaujamo.
„Mežāres ar mājvietām teritorijā” (MA) saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu 252. punktu atļauts sadalīt, ja pēc sadalīšanas izveidotās
zemes vienības (parceles) nav mazākas par 2,0 ha (20 000 m2) un ja pēc sadalīšanas izveidoto
zemes vienību (parceles) vidējais platums nav mazāks par 100 m.
Nekustamā īpašuma „Žoki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0101 un
nekustamā
īpašuma
„Jaunžoki”
zemes
vienību
ar
kadastra
apzīmējumu
8862 003 0100 saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.21 šķērso plānotais pašvaldības
koplietošanas autoceļš Mazirbe - Košrags. Tas atrodas plānotās izmantošanas teritorijā
„Tehnisko objektu (līnijbūvju) teritorija” (T) un ir iekļauts saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi 24.pielikumā. Saistošo noteikumu Nr.21 Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu 76. punkts nosaka, ka visās plānotās izmantošanas
teritorijās nav ierobežojumu zemes vienību minimālajai platībai, ja tas nepieciešams sakaru,
satiksmes, ūdens apgādes, notekūdeņu attīrīšanas, atkritumu saimniecības, elektroapgādes,
navigācijas, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un valsts aizsardzības nodrošināšanai, līdz ar to
plānotā zemes vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu prasībām
Zemes vienību robežu pārkārtošanas rezultātā veidotos sekojošas zemes vienības
(1.pielikums):
1) nekustamā īpašuma „Žoki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0101
(1.zemes vienība), kuras platība būtu aptuveni 5,33 ha;
2) no nekustamā īpašuma „Žoki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0101
atdalīta zemes vienība (2.zemes vienība), kuras platība būtu aptuveni 2,3 ha;
3) nekustamā īpašuma „Jaunžoki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8862 003 0100 (3.zemes vienība), kuras platība būtu aptuveni 2,00 ha;
4) jauna nekustamā īpašuma zemes vienība (4.zemes vienība), kuras platība būtu aptuveni
2,00 ha;
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5) jauna nekustamā īpašuma zemes vienība (5.zemes vienība), kuras platība būtu aptuveni
0,40 ha.
Piekļūšana zemes vienībām iespējama pa servitūta ceļu, kas pieslēdzas pašvaldības autoceļam
„Ventspils - Tukuma ceļš – Tilmači - Hudzoni”.
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.
Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.
punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.71:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunžoki” ar kadastra
numuru 8862 003 0100 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0100 un
nekustamā īpašuma „Žoki” ar kadastra numuru 8862 003 0010 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8862 003 0101 robežu pārkārtošanai saskaņā ar lēmuma pielikumu.
2. 5.zemes vienības minimālo platumu noteikt ne mazāku par 6 metriem.
3. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes 5.zemes vienību atsavināt par labu Pašvaldībai.
Apmaksu, kas saistīta ar 5.zemes vienības uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un
atlīdzību par atsavināmo nekustamo īpašumu, segt no Pašvaldības budžeta.
4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
5. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA „ĢeoDati”.
6. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts jāsaskaņo ar
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds)– adrese.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
22.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Anšķeni”
A.Felts
Pamats
1. SIA „Metrum” 06.03.2019. iesniegums Nr.17/1/S-2019.
2. Dundagas novada pašvaldības domes 25.01.2019. sēdes lēmums Nr.10 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašumam „Anšķeni”.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts.
4. Zemes ierīcības likuma 19.pants.
5. Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts.
Mērķis
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Nekustamā īpašuma „Anšķeni” ar kadastra numuru 8850 015 0112 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 015 0112 sadalīšana.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA „Metrum” (reģistrācijas
Nr.40203093537) 06.03.2019. iesniegumu Nr.17/1/S-2019 (reģistrēts Pašvaldībā 06.03.2019. ar
Nr. DD-3-26.1/19/198) ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Anšķeni” ar kadastra numuru 8850 015 0112 (turpmāk – nekustamais īpašums „Anšķeni”), kurš
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0112.
Saskaņā ar Pašvaldības domes 26.01.2019. sēdes lēmumu Nr.27 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Anšķeni” ir atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Anšķeni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0112, sadalot to
divās daļās (īpašumos).
Nekustamā īpašuma „Anšķeni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0115 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās: Nr.1 (8850 015
0117) – 1,70 ha, un Nr.2 (8850 015 0178) – 1,50 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes
kadastrālās uzmērīšanas laikā). Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Anšķeni” zemes robežu
plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas.
„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.
Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu “Anšķeni”,
bet Nr.2 plānots pievienot nekustamajam īpašumam “Auri” ar kadastra numuru 8850 015 0067.
Piekļuve projektētajām zemes vienībām Nr.1 (8850 015 0117) un Nr.2 (8850 015 0178)
nodrošināta no 1905.gada ielas.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Saskaņā ar Ministru Kabineta 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 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.72:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Anšķeni” ar kadastra numuru 8850
015 0112 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0112 sadalīšanai divās daļās.
2.Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1.
1,70 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
8850 015 0177 saglabāt nosaukumu „Anšķeni” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM – 0101);
2.2.
1,50 ha lielo zemes vienību (īpašumu) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
8850 015 0178 atļaut pievienot nekustamajam īpašumam “Auri” ar kadastra
numuru 8850 015 0067 un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
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: SIA „Metrum”: talsi@metrum.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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23.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Karlīnas”
Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts
Pamats
1. SIA „IRI Investments Latvia” 08.03.2019. iesniegums Nr.21.
2. SIA „IRI Investments Latvia” 13.11.2018. Pilnvara Nr.6877 izdota Zvērinātas notāres
Sarmītes Orlovskas prakses vietā Cēsu ielā 31, K-9, Rīgā.
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
4. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas karte „Kaļķu un Pāces
ciemu teritorijas funkcionālais zonējums”.
5. 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.2. punkts.
6. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Karlīnas” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības un īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Karlīnas” ar kadastra numuru 8850 017 0131 (turpmāk tekstā nekustamais īpašums „Karlīnas”) atrodas Dundagas pagastā un sastāv no 11,90 ha lielas
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0003.
Nekustamā
īpašuma
„Karlīnas”
īpašnieka
SIA
„IRI
Investments
Latvia”
(reģ.Nr. 40103812077) pilnvarotā persona (Vārds, uzvārds) (personas kods xxx), kurš darbojas
uz 13.11.2018. pilnvaras Nr.6877 pamata (izdota Zvērinātas notāres Sarmītes Orlovskas prakses
vietā Cēsu ielā 31, K-9, Rīgā) iesniedzis 08.03.2019. iesniegumu Nr.21, (reģistrēts Dundagas
novada pašvaldībā 11.03.2019. ar Nr.DD-3-26.1/19/205), kurā lūdz nekustamā īpašumā
„Karlīnas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0003 sadalīt divās daļās. Sadalīšana
nepieciešama, lai lauksaimniecības zemi atdalītu no meža zemes.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu
un apbūvi noteiktās prasības.
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 tekstā - saistošie noteikumi Nr.10) un
grafiskās daļas karti „Kaļķu un Pāces ciemu teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā
īpašuma „Karlīnas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0003 atrodas plānotās
izmantošanas teritorijā „Mežu teritorija (M)” un „Lauksaimniecības teritorija (L)”.
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
88.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība “Mežu teritorija
(M)”, vietās ārpus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma teritorijas un Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas ir 2 ha, savukārt
97.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība „Lauksaimniecības
teritorijā (L)” ir 2 ha.
Sadalot nekustamā īpašuma „Karlīnas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0003
divās daļās, veidotos aptuveni 4,60 ha un 7,30 ha lielas zemes vienības, līdz ar to sadalīšana
atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām.
Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.
punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus.

28

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 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.73:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Karlīnas” ar kadastra
numuru 8850 017 0131 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 017 0003, sadalot to
divās daļās saskaņā ar pielikumu.
2. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām.
3. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. Ministru Kabineta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA „ĢeoDati”.
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu saskaņot ar
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: SIA „IRI Investments Latvia” - xxx@ikea.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
24.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pilsupes”
Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts
Pamats
1. SIA „IRI Asset Management” 08.03.2019. iesniegums Nr.26.
2. SIA „IRI Asset Management” 13.11.2018. Pilnvara Nr.6875 izdota Zvērinātas notāres
Sarmītes Orlovskas prakses vietā Cēsu ielā 31, K-9, Rīgā.
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
4. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas karte „Dundagas
pagasta teritorijas funkcionālais zonējums”.
5. 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.2. punkts.
6. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Pilsupes” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības un īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Pilsupes” ar kadastra numuru 8850 018 0008 (turpmāk tekstā nekustamais īpašums „Pilsupes”) atrodas Dundagas pagastā un sastāv no 24,20 ha lielas
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neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0009 un 17,30 ha lielas apbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0008.
Nekustamā
īpašuma
„Pilsupes”
īpašnieka
SIA
„IRI
Investments
Latvia”
(reģ.Nr. 40103812077) pilnvarotā persona (Vārds, uzvārds) (personas kods xxx), kurš darbojas
uz 13.11.2018. pilnvaras Nr.6877 pamata (izdota Zvērinātas notāres Sarmītes Orlovskas prakses
vietā Cēsu ielā 31, K-9, Rīgā) iesniedzis 08.03.2019. iesniegumu Nr.26, (reģistrēts Dundagas
novada pašvaldībā 11.03.2019. ar Nr.DD-3-26.1/19/205), kurā lūdz nekustamā īpašumā
„Pilsupes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0008 sadalīt divās daļās. Sadalīšana
nepieciešama, lai lauksaimniecības zemi atdalītu no meža zemes.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu
un apbūvi noteiktās prasības.
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 tekstā - saistošie noteikumi Nr.10) un
grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā īpašuma
„Pilsupes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0008 atrodas plānotās izmantošanas
teritorijā „Mežu teritorija (M)” un „Lauksaimniecības teritorija (L)”.
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
88.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība „Mežu teritorija
(M)”, vietās ārpus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma teritorijas un Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas, ir 2 ha, savukārt
97.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība „Lauksaimniecības
teritorijā (L)” ir 2 ha.
Sadalot nekustamā īpašuma „Pilsupes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0008
divās daļās, veidotos aptuveni 2,60 ha un 14,70 ha lielas zemes vienības, līdz ar to sadalīšana
atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām.
Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.
punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Par
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punktu
detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei Dundagas
novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu
atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas
novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas
topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas
atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības
projekta materiāliem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.74:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pilsupes” ar kadastra
numuru 8850 018 0008 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0008, sadalot to
divās daļās saskaņā ar pielikumu.
2. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām.
3. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. Ministru Kabineta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA „ĢeoDati”.
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu saskaņot 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: SIA „IRI Asset Management” - xxx@ikea.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
25.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lielkļavas”
Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts
Pamats
1. SIA „IRI Asset Management” 08.03.2019. iesniegums Nr.28.
2. SIA „IRI Asset Management” 13.11.2018. Pilnvara Nr.6875 izdota Zvērinātas notāres
Sarmītes Orlovskas prakses vietā Cēsu ielā 31, K-9, Rīgā.
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 8. panta 3. daļas 2. punkts, 7.panta
1.punkts.
4. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas karte „Dundagas
pagasta teritorijas funkcionālais zonējums”.
5. 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.2. punkts.
6. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Lielkļavas” sadalīšana un apvienošana, veidojot jaunas zemes vienības un
īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Lielkļavas” ar kadastra numuru 8850 013 0102 (turpmāk tekstā nekustamais īpašums „Lielkļavas”) atrodas Dundagas pagastā un sastāv no 17,80 ha lielas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0002, 1,80 ha lielas neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0003, 12,30 ha lielas neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0029, 1,20 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 013 0102, 1,70 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 013 0103, 1,70 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 013 0104, 24,00 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013
0105 un 3,40 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0001.
Nekustamā īpašuma „Lielkļavas” īpašnieka SIA „IRI Investments Latvia”
(reģ.Nr. 40103812077) pilnvarotā persona (Vārds, uzvārds) (personas kods xxx), kurš darbojas
uz 13.11.2018. pilnvaras Nr.6877 pamata (izdota Zvērinātas notāres Sarmītes Orlovskas prakses
vietā Cēsu ielā 31, K-9, Rīgā) iesniedzis 08.03.2019. iesniegumu Nr.28, (reģistrēts Dundagas
novada pašvaldībā 11.03.2019. ar Nr.DD-3-26.1/19/205), kurā lūdz:
1. nekustamā īpašuma „Lielkļavas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0105
sadalīt divās daļās un atdalītai lauksaimniecības zemei piešķirt nosaukumu „Mazkļavas”
2. nekustamā īpašuma „Lielkļavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0105
meža zemes daļu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0001 un 8850 013
0003 apvienot vienā zemes vienībā, saglabājot nosaukumu „Lielkļavas”,
3. nekustamā īpašuma „Lielkļavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0002,
8850 013 0029 un 8850 013 0104 apvienot vienā zemes vienībā, saglabājot nosaukumu
„Lielkļavas”.
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Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. daļas 2. punktu zemes ierīcības projekts nav
izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts
vietējās pašvaldības lēmums.
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 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 tekstā - saistošie noteikumi Nr.10) un
grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā īpašuma
„Lielkļavas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0105 atrodas plānotās
izmantošanas teritorijā „Mežu teritorija (M)” un „Lauksaimniecības teritorija (L)” .
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
88.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība “Mežu teritorija
(M)”, vietās ārpus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma teritorijas un Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas ir 2 ha, savukārt
97.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība „Lauksaimniecības
teritorijā (L)” ir 2 ha.
Sadalot nekustamā īpašuma „Lielkļavas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 013
0105 divās daļās, veidotos aptuveni 5,50 ha un 18,50 ha lielas zemes vienības, līdz ar to
sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām.
Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.
punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Par
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punktu
detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei Dundagas
novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu
atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas
novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas
topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas
atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības
projekta materiāliem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.75:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lielkļavas” ar kadastra
numuru 8850 013 0102 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0105, sadalot to
divās daļās saskaņā ar pielikumu.
2. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma „Lielkļavas” ar kadastra numuru 8850 013 0102
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0105 meža zemes daļu, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0001 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850
013 0003 vienā zemes vienībā.
3. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma „Lielkļavas” ar kadastra numuru 8850 013 0102
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0002, 8850 013 0029 un 8850 013
0104 vienā zemes vienībā.
4. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām.
5. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. Ministru Kabineta noteikumu
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
6. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA „ĢeoDati”.
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7.

Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu saskaņot ar
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: SIA “IRI Asset Management” - xxx@ikea.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
26.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Mieži”
Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts
Pamats
1. SIA „IRI Asset Management” 08.03.2019. iesniegums Nr.27.
2. SIA „IRI Asset Management” 13.11.2018. Pilnvara Nr.6875 izdota Zvērinātas notāres
Sarmītes Orlovskas prakses vietā Cēsu ielā 31, K-9, Rīgā.
3. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts.
4. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas karte „Dundagas
pagasta teritorijas funkcionālais zonējums”.
5. 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.2. punkts.
6. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Mieži” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības un īpašumus.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Mieži” ar kadastra numuru 8850 016 0017 (turpmāk tekstā nekustamais īpašums „Mieži”), atrodas Dundagas pagastā un sastāv no 20,30 ha lielas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0017.
Nekustamā īpašuma „Mieži” īpašnieka SIA „IRI Investments Latvia” (reģ.Nr. 40103812077)
pilnvarotā persona (Vārds, uzvārds) (personas kods xxx), kurš darbojas uz 13.11.2018. pilnvaras
Nr.6877 pamata (izdota Zvērinātas notāres Sarmītes Orlovskas prakses vietā Cēsu ielā 31, K-9,
Rīgā) iesniedzis 08.03.2019. iesniegumu Nr.27, (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
11.03.2019. ar Nr.DD-3-26.1/19/205), kurā lūdz nekustamā īpašumā „Mieži” zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8850 016 0017 sadalīt divās daļās. Sadalīšana nepieciešama, lai
lauksaimniecības zemi atdalītu no meža zemes.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļas 3.punktu zemes ierīcības projektu izstrādā
zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu
un apbūvi noteiktās prasības.
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 tekstā - saistošie noteikumi Nr.10) un
grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā īpašuma
„Mieži” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0017 atrodas plānotās izmantošanas
teritorijā „Mežu teritorija (M)” un „Lauksaimniecības teritorija (L)” .

33

Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
88.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība “Mežu teritorija
(M)”, vietās ārpus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma teritorijas un Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslas ir 2 ha, savukārt
97.3. apakšpunkts nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība „Lauksaimniecības
teritorijā (L)” ir 2 ha.
Sadalot nekustamā īpašuma „Mieži” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0017
divās daļās, veidotos aptuveni 7,20 ha un 13,10 ha lielas zemes vienības, līdz ar to sadalīšana
atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām.
Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.
punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Par
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punktu
detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei Dundagas
novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu
atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas
novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas
topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas
atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības
projekta materiāliem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.76:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mieži” ar kadastra
numuru 8850 016 0017 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0017, sadalot to
divās daļās saskaņā ar pielikumu.
2. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām.
3. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. Ministru Kabineta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA „ĢeoDati”.
5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu saskaņot ar
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms: SIA „IRI Asset Management” - xxx@ikea.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
27.
Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 5.redakciju
A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmums Nr. 215 (protokola Nr. 14. 24.§) „Par
Dundagas novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas pilnveidošanu”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 82., 83., 90. punkti.
Mērķis
Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādāšana.
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Izvērtējums
Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu Nr. 215 (protokola Nr. 14.
24.§) „Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas pilnveidošanu” nolēma pilnveidot
Dundagas novada teritorijas plānojuma 4. redakciju un Vides pārskatu atbilstoši institūciju
atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) 90. punktu, ja tiek
pieņemts šo noteikumu 88.2. apakšpunktā minētais lēmums, pašvaldība sagatavo teritorijas
plānojuma vai lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un virza to apstiprināšanai šo noteikumu
82., 83., 84., 85., 86., 87. un 88. punktā noteiktajā kārtībā. Teritorijas plānojuma vai
lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš nav īsāks par trijām
nedēļām.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 82. punktu pašvaldības dome pieņem lēmumu par
teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.77:
1. Nodot Dundagas novada teritorijas plānojuma 5. redakciju publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2019. gada 8.aprīļa līdz 29.aprīlim.
3. Sabiedrības līdzdalības pasākumu noteikt Dundagā un Kolkā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
28.
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts, M.Burnevics
28.1. Pamats
1. Dundagas novada pašvaldības domes 27.12.2018. sēdes lēmums Nr.301 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā”.
2. Dundagas novada pašvaldības 11.03.2019. vēstule Nr. DD-3-23.1/19/303.
3. (Vārds, uzvārds) 11.03.2019. iesniegums.
4. Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta 1.daļa.
5. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošie noteikumi Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 4.punkts.
Mērķis
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) tiesiskajā valdījumā ir nekustamais
īpašums “E.Dinsberga 2” ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0261, kurš sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0261, 0,25ha platībā, daudzīvokļu (12 dzīvokļi) ēkas ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0261 001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0261
002, 8850 020 0261 005, 8850 020 0261 009, 8850 020 0261 011 un atrodas E.Dinsberga ielā 2,
Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums “E.Dinsberga
2”). Nekustamā īpašuma “E.Dinsberga 2” daudzīvokļu ēkas dzīvokli Nr.6 ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0261 001 006 (turpmāk - dzīvoklis Nr.6) Pašvaldība izmanto izīrēšanai palīdzības sniegšana dzīvokļu jautājuma risināšanā.
Dzīvoklis Nr.6 atbrīvojies beidzoties 06.06.2007. dzīvokļa īres līgumam Nr.35.

35

Pamatojoties uz Dundagas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru “Personas, kuras jānodrošina ar palīdzību
dzīvokļa jautājumā_ pirmām kārtām”, palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, ir sniedzama
(Vārds, uzvārds) personas kods xxx (turpmāk tekstā – persona), kurš saskaņā Pašvaldības domes
27.12.2018. sēdes lēmums Nr.301 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, ir reģistrēts
iepriekšminētajā reģistrā ar kārtas Nr.1.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.panta 1.daļu, Pašvaldība
11.03.2019. personai izsūtīja dzīvokļa Nr.6 izīrēšanas piedāvājumu (reģistrācijas Nr. DD-323.1/19/303).
Pēc dzīvokļa Nr.6 apskates, persona iesniegusi 11.03.2019. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā
11.03.2019. ar Nr.DD-3-26.2/19/211), kurā norāda, ka ir iepazinusies ar dzīvokļa Nr.6 stāvokli,
izīrēšanas noteikumiem un piekrīt tā īrei.
Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktā noteikto, lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem
pašvaldības dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.78:
1. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Guntim Leperam personas kods 05028614155;
2. Noslēgt īres tiesību līgumu par nekustamā īpašuma “E.Dinsberga 2” daudzīvokļu ēkas ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0261 001 dzīvokli Nr.6 ar kadastra apzīmējumu 8850 020
0261 001 006 un pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma daļām ar (Vārds, uzvārds) personas
kods xxx ar termiņu līdz 31.12.2019.
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 nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
28.2. Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 15.03.2019. iesniegums.
2. Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta trešā daļa, 21.3 panta pirmā
daļa.
3. Dundagas novada pašvaldības 16.06.2016. saistošie noteikumi Nr.10 „Kārtība kādā
pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 4.punkts.
Mērķis
Palīdzības sniegšana speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) tiesiskajā valdījumā ir nekustamais
īpašums “E.Dinsberga 2” ar kadastra numuru 8850 020 0261, kurš sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0261, 0,25ha platībā, daudzīvokļu (12 dzīvokļi) ēkas ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0261 001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0261 002, 8850
020 0261 005, 8850 020 0261 009, 8850 020 0261 011 un atrodas E.Dinsberga ielā 2, Dundagā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums “E.Dinsberga 2”).
Nekustamā īpašuma “E.Dinsberga 2” daudzīvokļu ēkas dzīvokli Nr.7 ar kadastra apzīmējumu
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8850 020 0261 001 007 un kopējo platību 35,70m2 (turpmāk - dzīvoklis Nr.7) Pašvaldība
izmanto izīrēšanai - palīdzības sniegšana dzīvokļu jautājuma risināšanā.
Dzīvoklis Nr.7 ir atbrīvojies beidzoties 21.06.2016. dzīvokļa īres līgumam Nr.8-2.2/16/11.
Pamatojoties uz Pašvaldības reģistru “palīdzība speciālistam nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu”, palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā ir piedāvāta personai, kas reģistrēta:
- ar kārtas Nr.1, un ir saņemts 13.03.2019. iesniegums ar atteikumu (reģistrēts Pašvaldībā
14.03.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/214);
- ar kārtas Nr.2, un ir saņemts 15.03.2019. iesniegums ar atteikumu (reģistrēts Pašvaldībā
15.03.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/218);
- ar kārtas Nr.3 Ivetai Plato personas kods: 180761-10528 (turpmāk tekstā – Iveta Plato) un ir
saņemts 15.03.2019. iesniegums ar piekrišanu piedāvātajam dzīvoklim Nr.7 (reģistrēts
Pašvaldībā 15.03.2019. ar Nr. DD-3-26.2/19/220).
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” (turpmāk – Palīdzības likums)
21.3 panta pirmā daļa par dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, nosaka, ka Pašvaldība
dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku
par trim gadiem.
Palīdzības likuma 11.panta trešā daļa par dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, nosaka, ka
Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai
dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. Dzīvojamā telpa,
kurai noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, tiek izīrēta, ievērojot šā
likuma III1 nodaļas noteikumus.
Pašvaldības 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr.10 „Kārtība kādā pašvaldība sniedz
palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 4.punkts nosaka, ka lēmumu par
palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pieņem Dundagas novada pašvaldības
dome.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.79:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “E.Dinsberga 2” ar kadastra numuru 8850 020 0261
dzīvoklim Nr.7 ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0261 001 007 statusu – “speciālistam
izīrējamā dzīvojamā telpa”.
2. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Vārds, uzvārds) (personas kods: xxx).
3. Slēgt līgumu par īres tiesībām nekustamā īpašuma “E.Dinsberga 2” ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0261 dzīvoklī Nr.7, kas atrodas E.Dinsberga ielā 2 -7, Dundagā,
Dundagas pagastā, Dundagas novadā ar (Vārds, uzvārds) (personas kods: xxx) uz laiku
līdz 31.12.2020.
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 nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi Pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
29.
Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par speciālajiem pabalstiem”
A.Felts
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa
Mērķis
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Segt ēdināšanas izdevumus daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri ir deklarēti Dundagas novadā un
izglītību iegūst Dundagas novadā.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
speciālajiem pabalstiem” (turpmāk Noteikumi) 24.punktā ir noteikts, ka pabalsts daudzbērnu
ģimenei ir pabalsts daudzbērnu ģimenes trešā un nākamo bērnu (līdz 20 gadu vecumam, sociālās
korekcijas klašu audzēkņiem bez vecuma ierobežojuma) ēdināšanas izdevumu segšanai
vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
Lai atbalstītu daudzbērnu ģimenes ir priekšlikums grozīt Noteikumus , tā lai speciālais
pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai tiktu nodrošināts visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem,
kuri ir deklarēti Dundagas novadā un izglītību iegūst Dundagas novadā. Ģimene tāpat kā
noteikumu otrajā punktā minēts ir personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras
mitinās vienā mājoklī.
Grozījumi Noteikumos paredzēti divos punktos. Pirmām kārtām nepieciešams grozīt
6.punktu, jo šobrīd tas nosaka to, ka tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktā
minēto pabalstu ir daudzbērnu ģimenei (ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, tai skaitā
audžuģimenē ievietoti bērni un aizbildniecībā esoši bērni), kuras lielākā daļa locekļu deklarējusi
pamata dzīvesvietu Dundagas novada pašvaldībā. Par cik pašvaldībā pabalsti tiek piešķirti
personām, kuras ir deklarētas Dundagas novadā, tad arī šajā situācijā, lai piešķirtu pabalstu, būtu
nepieciešams, lai visi ģimenes locekļi būtu deklarēti Dundagas novada pašvaldībā. Līdz ar to
Noteikumu 6.punktu vajadzētu izteikt šādā redakcijā:

“Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.3.punktā minēto pabalstu ir daudzbērnu ģimenei
(ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietoti bērni un
aizbildnībā esoši bērni), kuras locekļi deklarējuši pamata dzīvesvietu Dundagas novada
pašvaldībā.”
Otrām kārtām nepieciešams grozīt Noteikumu 24.punktu izsakot to šādā redakcijā:
“Pabalsts daudzbērnu ģimenei ir pabalsts daudzbērnu ģimenes bērniem (līdz 20 gadu vecumam,
sociālās korekcijas klašu audzēkņiem bez vecuma ierobežojuma) ēdināšanas izdevumu segšanai
Dundagas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs.”
Plānotajā budžetā nauda ir ierēķināta tā, ka izmaiņas stātos spēkā bērnudārzā no 2019.gada
1.maija un skolā no 2019.gada 1.septembra. 2019.gada budžeta plānā paredzēti finanšu līdzekļi 12500
EUR apmērā.
Pēc Sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas bērnudārzā šobrīd ir 23 bērni no daudzbērnu
ģimenēm, kuriem netiek nodrošinātas brīvpusdienas. Pamatskolā 27 bērni (te ir skaitīti tie kuri
1.septembrī mācīsies 7,8,9 klasē, jo 6.klasei jau ir brīvpusdienas un vidusskolā iespējams būs 13

daudzbērnu ģimeņu bērni. Bērnudārzam pusdienas maksā 1,52 dienā, skolai 2,20 eiro dienā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.80:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2019.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.4
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par speciālajiem pabalstiem”” projektu (pievienots pielikumā).
Lēmums nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai
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30.
Par Dundagas novada pašvaldības iesaistīšanos Izglītības kvalitātes dienesta
īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001
"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"
A.Felts
Pamats:
Ministru kabineta noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu,
īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”
Mērķis:
Mazināt iespējamos riskus Dundagas novada teritorijā esošo vispārizglītojošo skolu
audzēkņiem priekšlaicīgi pārtraukt mācības.
Izvērtējums:
Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.
8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to
bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Latvijas izglītības sistēmā
vērojami riski, kas var veicināt priekšlaicīgu mācīšanās pārtraukšanu gan pamatizglītības, gan
vidējās izglītības pakāpē. Risku esamību nosaka negatīvā sociālekonomiskā situācija, kāda ir
izglītības iestāžu apkaimē un kādā līdz ar to var nonākt izglītojamo ģimenes. Sociālekonomiskās
situācija ietekmē arī Dundagas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņus Dundagā un Kolkā –
vērojama materiālā nevienlīdzība, audzēkņu vecāku darbs ārpus novada, tai skaitā – ārzemēs,
tādējādi mazinot tos resursus, kas veicinātu skolu audzēkņu motivāciju mērķtiecīgi iekļauties
mācību procesā.
Projekta ietvaros īstenotie pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un
risinājumu, lai novērstu samilzuši situāciju un risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un
varētu būt mazāk efektīva. Projekta ietvaros pedagogs sadarbībā ar skolas atbalsta personālu
izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz
nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai – papildu konsultācijas, kuras nodrošina noteikta
mācību priekšmetu pedagogs, atbalsta personāls kā arī kompensācijas par transporta biļetēm,
ēdināšanu, individuālajiem mācību līdzekļiem, individuālās lietošanas priekšmetiem.
Projekta ietvaros īstenotajiem pasākumiem nepieciešamo finansējumu nodrošina projekta
īstenotājam – IKVD – piešķirtais finansējums no ESF un Valsts budžeta.
Par IKVD īstenotā projekta sadarbības partneri var kļūt ikviena Latvijas pašvaldība, ar
kuru finansējuma saņēmējs – IKVD – slēdz sadarbības līgumu. Pašvaldība, kļūstot par IKVD
sadarbības partneri projektā, piesaista stratēģisko partneri – skolu, sociālo dienestu, bāriņtiesu un
citas iestādes, kas īstenos plānotās aktivitātes projekta ietvaros. Projektā var iesaistīties visā
projekta īstenošanas periodā. Projekts noslēdzas 2023.gada 31.decembrī.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.81:
Atbalstīt Dundagas novada pašvaldības iesaistīšanos Izglītības kvalitātes dienesta īstenotajā
Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai"
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31.
Par Saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu
ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas skolā” aktualizēšanu
A.Felts
Pamatojums
Pamatojoties uz Izglītības likuma 12. panta otro prim daļu; 46. panta sestās daļas 3. punktu, 60.
panta ceturto daļu; likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu; Ministru
kabineta 28.08.2001. noteikumu nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2.
punktu.
Mērķis
Lai aktualizētu esošo kārtību, kādā tiek maksāts Līdzfinansējums par profesionālās ievirzes
izglītības un interešu izglītības ieguvi Dundagas novada pašvaldības dibinātajā profesionālās
ievirzes izglītības iestādē – Dundagas Mākslas un mūzikas skolā, nepieciešams grozīt Dundagas
novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra Saistošos noteikumus Nr.2 “Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību Dundagas Mākslas un mūzikas skolā”. Ņemot vērā, ka grozāmo normu apjoms
pārsniedz vairāk nekā pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, Saistošie noteikumi
izdodami jaunā redakcijā. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu izglītības procesu, kā arī veicināt
izglītības pieejamību mākslā, mūzikā un dejā.
Izvērtējums
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksāts Līdzfinansējums par profesionālās ievirzes
izglītības un interešu izglītības ieguvi Dundagas novada pašvaldības dibinātajā profesionālās
ievirzes izglītības iestādē - Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.
Saistošie noteikumu II daļa paredz kārtību, kādā tiek noteikts līdzfinansējums, tā apmērs, pilnīgs
vai daļējs atbrīvojums no Vecāku līdzfinansējuma.
Saistošo noteikumu III daļa nosaka Līdzfinansējuma iemaksas kārtību un termiņus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.82:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2019.gada 22.februāra Saistošos noteikumus Nr.5
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un
mūzikas skolā”.
Lēmums nosūtāms: VARA ministrijai.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktorei Dacei Čoderai.
Nākamā jautājuma izskatīšanas vadīšana tiek nodota domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim
Mauriņam
32.
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
A.Felts
Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta
pirmā daļa
Mērķis
Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana domes priekšsēdētājam
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Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldībā 2019.gada 19.martā saņemts domes priekšsēdētāja Alda
Felta iesniegums, kurā lūgts piešķirt apmaksātas 3 kalendārās nedēļas ilgu kārtējo
atvaļinājumu, tas ir, no 2019.gada 25.marta līdz 2019.gada 14.aprīlim.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmo daļu algotai amatpersonai piešķir apmaksātu atvaļinājumu. Šā atvaļinājuma
piešķiršanai piemēro Darba likuma normas.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.83:
Piešķirt Dundagas novada domes priekšsēdētājam Aldim Feltam 3 kalendārās nedēļas
ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (no 2019.gada 25.marta līdz 2019.gada 14.aprīlim) par
laika periodu no 2018.gada 02. aprīļa līdz 2019.gada 1.janvārim.
Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Dundagas
novada domes priekšsēdētājam Aldim Feltam
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
33.
Par ievēlēšanu Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un
iznomāšanas komisijas sastāvā
A.Felts, A.Grīvāne, M.Burnevics
Pamats
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punkts; likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otrā daļa, 7.panta ceturtās daļas
2.punkta b) apakšpunkts, 8.1 panta 4.1 daļa; Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada
26.aprīļa nolikuma “Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas nolikums” 5.punkts
Mērķis
Ievēlēt komisijas sastāvā komisijas locekli
Izvērtējums
1.
Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa nolikuma “Dundagas novada
pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikums” 5.punkts nosaka,
ka komisijas personālsastāvu nosaka dome.
Uz izsludināto pieteikšanos darbam komisijā ir atsaukušies divi pretendenti un iesnieguši
pašvaldībā rakstveida apliecinājumu par vēlmi darboties komisijas sastāvā (reģistrēti
19.03./2019. Ar Nr. DD-3-26.2/19/227 un Nr. DD-3-26.2/19/229) - Dundagas novada
iedzīvotājas, pašvaldības darbinieces – finansiste Inga Ralle un projektu vadītāja Ieva Damberga,
kā arī 2019.gada 22.martā saņemts pašvaldības izpilddirektores Janitas Vandas Valteres
iesniegums ar Nr. DD-3-26.2/19/235 par vēlmi darboties komisijā un atļauju savienot amatus.
2.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās
daļas 2.punkta b) apakšpunkts nosaka, ka izpilddirektors var savienot valsts amatpersonas amatu
ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā.
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Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 4.1 daļa
nosaka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts amatpersonas
amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju
savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz personas sniegto
informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot
personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu
savstarpējai savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos jautājumus izvērtē un atspoguļo
lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā.
3.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu izpilddirektoru
amatā ieceļ dome. Tātad arī jautājumu par izpilddirektora amata savienošanu ar minētās
komisijas locekļa amatu izlemj dome.
4.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piektā
daļa nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai) ir pienākums:
1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai; 2) izvērtēt, vai amatu savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde
paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā.
5.
Dome izvērtē vai esošajā gadījumā amatu savienošana neradīs/radīs interešu konfliktu,
nebūs/būs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs/kaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Deputāti M.Burnevics un A.Grīvāne izsaka šaubas par izpilddirektores noslogotības dēļ iespējas
iesaistīties komisijas darbā.
M.Burnevics ierosina balsot par katru kandidātu atsevišķi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ
Ievēlēt komisijas sastāvā Ingu Ralli
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš,
M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ
Ievēlēt komisijas sastāvā Ievu Dambergu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 4 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,), pretnav, atturas – 5 ( M.Burnevics, T.Kaudze, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne)
NOLEMJ
Balsu skaits nav pietiekams, lai pretendents tiktu ievēlēts komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz atsevišķi veikto balsojumu,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.84:
Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijā ievēlēt Ingu
Ralli, p.k.xxx, Ievu Dambergu p.k.xxx.
Lēmums nosūtāms: I.Rallei, I.Dambergai, J.V.Valterei
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
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Dažādi jautājumi
Deputātu jautājumi:
Par izpilddirektoru sanāksmi Skrundā, kādas aktualitātes tika runātas? - Šajā laikā izpilddirektore
bija darba nespējā, bet sanāksmē piedalījās L.Laicāns, G.Kārklervalks.
Par Upes ielu 4, Par tiesas procesu – kas pārstāvēs pašvaldību, par izpilddirektores iesniegumu
Valsts policijā , par informatīvā izdevuma Dundadznieks izdošanu, par izpilddirektores
pienākumu informēt iedzīvotājus par informatīvā izdevuma neiznākšanu martā.
Sēde slēgta plkst. 11.45.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 26.03.2019.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 26.03.2019.

S.Kokoreviča

