
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

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

Nr.15. 
2014.gada 23. oktobrī 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.00 
Sēdē piedalās 7 deputāti: Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida Šnikvalde, Linda 
Pavlovska, Ansis Roderts, Una Sila, Andra Grīvāne 
Nepiedalās: Guntis Pirvits- personīgu iemeslu dēļ, Aldons Zumbergs- iemesls nav 
paziņots 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 
Papildus izsludinātajai sēdes darba kārtībai tiek rosināts darba kārtībā iekļaut 
jautājumu „Par Dundagas novada pašvaldības budžeta pieprasījumu izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Iekļaut sēdes darba kārtībā 15.jautājumu: 
„Par Dundagas novada pašvaldības budžeta pieprasījumu izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtību”  
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums 
2. Par Apbalvojumu komisijas sastāvu 
3. Par papildus finansējumu videokameru darbības nodrošināšanu Dundagā 
4. Par apkures sistēmas uzlabošanu 

5. Par maksas pakalpojumu 
6. Par nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” sadalīšanu 
7. Par nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” un „Steķi” sastāva maiņu 
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lateves Dravnieki” 
9. Par nekustamā īpašuma „Riekstiņi” sadalīšanu 
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu 

       11.  Par nolikuma projektu "Attīstības uzraudzības komisijas nolikums" 
       12. Par Attīstības uzraudzības komisiju 



       13.  Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu 
14.Par sociālās aprūpes nodrošināšanu 

15. Par Dundagas novada pašvaldības budžeta pieprasījumu izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtību 
Dažādi jautājumi 
 

Sēdei pievienojas deputāts Ansis Roderts. 
 

1. § 
Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums 

 

Pašvaldības izpilddirektors Visvaldis Radelis informē par iepriekšējā domes sēdē 
23.09.2014. pieņemto lēmumu izpildes gaitu un citām aktualitātēm 
 
Jautājumi 
S.Šnikvalde – Kad tiks radīta iespēja  uzņemt bērnudārzā šobrīd rindā esošos bērnus?  

V.Radelis- Tukšā grupiņa ir jāizremontē, taču jautājums ir jārisina kompleksi ar logopēda 

pārvietošanu ar telpu jautājuma risināšanu Sociālajam dienestam. Uz nākamo komiteju tiks 

piedāvāts risinājuma variants. 

A.Grīvāne norāda, ka jautājuma risināšana ir pietiekami steidzīga, līdz ar ko ir jāatrod 

īstermiņa risinājums logopēda izvietošanai, lai varētu uzsākt remonta darbus. 

 

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē, ka 

1)  mūsu pašvaldības pārstāvji, viņš pats, finanšu speciāliste Zinta Eizenberga un 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns ir piedalījušies pašvaldību 

novadu dienā, kurā notika darbs grupās, kur tika risināti dažādi aktuāli jautājumi. Šos 

jautājumus vajadzētu pārrunās komiteju sēdēs novembrī. 

2) Par dīķa pirmsprojekta izpēti – bijusi tikšanās ar Latvijas valsts mežu pilnvaroto 

personu, notiek līguma ar SIA Meliorprojekts saskaņošana. 

3) Gatavojoties darba pie budžeta sastādīšanas nākamajam gadam, ir jāaktualizē 

atlīdzības noteikšanas jautājums. 

 

Jautājumi 
A.Roderts- Vai domes priekšsēdētājs seko līdzi SIA „Kolkas Ūdens” attīstības perspektīvām? 

G.Laicāns- Jā, šobrīd ir svarīgi, kas būs VARAm ministrs un kāda nostāja būs attiecībā uz 

ūdenssaimniecību infrastruktūras projektiem un finansēšanas kārtību. Bez papildus 

finansējuma piesaistes, tikai ar budžeta līdzekļiem, nevaram atrisināt šo jautājumu. 

 

2.§ 
Par Apbalvojumu komisijas sastāvu 

G.Laicāns 
Pamats 
Likums „Par pašvaldībām” 

 

Izvērtējums 

Ir ieteikumi no komitejām Apbalvojumu komisijas sastāvā ievēlēt šādas personas: 

1) Gunārs Laicāns p.k. 

2) Ruta Bērziņa p.k.  / Ruta Emerberga p.k. 
3) Ingrīda Liepa p.k.  
4) Edvīns Zemtiņš p.k. 
5) Iveta Kundecka p.k. / Ilze Kriķīte p.k. 
6) Andris Antmanis p.k. 



Tā kā nolikuma projekts paredz komisiju 5 locekļu sastāvā, tad vienojas, ka balsos par 
katru kandidātu atsevišķi un vairāk balsu ieguvušie 5 kandidāti tiek ievēlēti komisijas 
sastāvā. 
Atklāts un vārdisks balsojums par pieteiktajiem kandidātiem : 

1) Gunārs Laicāns – par 7 balsis (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, 
A.Grīvāne, A.Roderts) 

2) Ruta Bērziņa - par 4 balsis (G.Abaja, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret nav, 

atturas – 3 (G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Grīvāne) 
3) Ruta Emerberga- par 1 balss (L.Pavlovska), pret nav, atturas – 6 (S.Šnikvalde, 

G.Laicāns, G.Abaja, A.Roderts, U.Sila, A.Grīvāne) 
4) Ingrīda Liepa- par 7 balsis (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, 

A.Grīvāne, A.Roderts) 
5) Edvīns Zemtiņš - par 7 balsis (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, 

A.Grīvāne, A.Roderts) 
6) Iveta Kundecka par 5 balsis (G.Laicāns, S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), 

pret nav, atturas – 2 (G.Abaja, L.Pavlovska) 
7) Ilze Kriķīte – par 2 balsis (G.Laicāns, L.Pavlovska), pret nav, atturas – 5 (S.Šnikvalde, 

U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts, G.Abaja) 
8) Andris Antmanis – par 4 balsis (G.Laicāns, L.Pavlovska, G.Abaja, A.Grīvāne), pret 

nav, atturas – 3 (S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila) 
 
Secina, ka divi kandidāti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu -4 (R.Bērziņa un A.Antmanis) 

Vienojas par abiem kandidātiem balsot atkārtoti  

1) Ruta Bērziņa - par 4 balsis (A.Grīvāne, S.Šnikvalde, A.Roderts, G.Laicāns) 
2) Andris Antmanis – par 3 balsis (G.Abaja, L.Pavlovska, U.Sila) 

 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.258. „Par Apbalvojumu komisijas sastāvu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 
3.§ 

Par papildus finansējumu videokameru darbības nodrošināšanai Dundagā 
G.Laicāns, U.Sila, L.Pavlovska 

Pamatojums 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Dundagas ciemata teritorijā 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.259. „Par papildus finansējumu videokameru darbības nodrošināšanai 

Dundagā”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

4.§ 

Par apkures sistēmas uzlabošanu 
G.Laicāns, A.Rodertsm G.Abaja, A.Grīvāne, U.Sila, L.Pavlovska, S.Šnikvalde 

 

Pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 3.punkts. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav   



NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.260. „Par apkures sistēmas uzlabošanu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 

5.§ 

Par maksas pakalpojumu 
G.Laicāns 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkts 

Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmums Nr.156. (protokols Nr.9., 6.§).  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.261. „Par maksas pakalpojumu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 

 

6.§ 
Par nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” sadalīšanu 

G.Laicāns 
Pamats 
Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 05.09.2014. vēstule Nr. 2-09-

K/1027 (reģistrēta Dundagas novada pašvaldībā 05.09.2014. ar Nr. DD-3-
31.1/14/830.) 

Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.262. „Par nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” 
sadalīšanu”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

7. § 
Par nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” un „Steķi” sastāva maiņu 

G.Laicāns 
Pamats 
1.   U.S. 2014. gada 11. augusta iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
11.09.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/403-S). 
2.    Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.263. „Par nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” un „Steķi” sastāva 
maiņu”. Lēmums pievienots protokolam. 



8.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lateves Dravnieki” 

G.Laicāns 

Pamats 
1.   S.Š. 01.10.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 02.10.2014. ar 
Nr. DD-3-26.1/14/446-Š). 
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  U.Sila, 
A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav  pildot likuma  „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
balsošanā nepiedalās S.Šnikvalde   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.264. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lateves 
Dravnieki””. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

9.§ 
Par nekustamā īpašuma „Riekstiņi” sadalīšanu 

G.Laicāns 
Pamats 
1.   J.V. 01.10.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 01.10.2014. ar 
Nr. DD-3-26.1/14/445-V). 
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.265. „Par nekustamā īpašuma „Riekstiņi” sadalīšanu”. Lēmums 

pievienots protokolam. 

 
10.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu 
G.Laicāns 

Pamats 

 Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts 



 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.266. „Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”. Lēmums 

pievienots protokolam. 
 

 

11.§ 
Par nolikuma projektu „Attīstības uzraudzības komisijas nolikums” 

G.Laicāns, G.Abaja, A.Roderts 
Pamats 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, 73.panta pirmās daļas 
1.punkts; Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešā daļa 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.267. „Par nolikuma projektu "Attīstības uzraudzības komisijas 
nolikums"”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

 
12.§ 

Par Attīstības uzraudzības komisiju 
G.Laicāns, G.Abaja, A.Grīvāne 

Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punkts, 61.panta pirmā daļa 
 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (G.Laicāns, S.Šnikvalde, U.Sila, A.Grīvāne, 
A.Roderts), pret – nav, atturas – 2 (G.Abaja, L.Pavlovska)   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.268. „Par Attīstības uzraudzības komisiju”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 
13.§ 

Par privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu 
G.Laicāns 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts;  

2. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

nolikuma 4. un 5.punkts 

3. Dundagas novada Domes 24.04.2014. lēmums Nr.117 (prot.nr.7., 35.§) 

4. A.Kojro personīgs iesniegums (reģ. 14.10.2014. ar nr. DD-3-26.2/14/470-K)  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.269. „Par privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 
sastāvu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 



Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, U.Sila, 
A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav;  pildot likuma  „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, 
balsošanā nepiedalās G.Abaja   
 
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.270. „Par privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 
sastāvu”. Lēmums pievienots protokolam. 
 

14.§ 
Par sociālās aprūpes nodrošināšanu 

G.Laicāns 

Pamats 

Personas iesniegums 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.271. „Par sociālās aprūpes nodrošināšanu”. Lēmums pievienots 

protokolam. 

 
 

15.§ 

Par Dundagas novada pašvaldības budžeta pieprasījumu izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību 
Ziņo Z.Eizenberga; G.LAicāns, G.Abaja, L.Pavlovska, S.Šnikvalde, A.Roderts 

Pamats 

Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pants, likuma „Par pašvaldībām” 14.pants 

un likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, G.Abaja, L.Pavlovska,  S.Šnikvalde, 
U.Sila, A.Grīvāne, A.Roderts), pret – nav, atturas – nav   
NOLEMJ: 
Pieņemt lēmumu Nr.272.”Par Dundagas novada pašvaldības budžeta pieprasījumu 

izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”. Lēmums pievienots protokolam. 

 
 

Sēde slēgta plkst. 14.55. 
 
 
Protokols parakstīts 27.10.2014. 
 
 
Sēdes vadītājs        G.Laicāns 
 
 
Protokolēja        S.Kokoreviča 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.258. 

23.10.2014. 

2.§ 
Par Apbalvojumu komisijas sastāvu 

Pamats 
Likums „Par pašvaldībām” 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Ievēlēt Apbalvojumu komisiju šādā sastāvā: 

1) Gunārs Laicāns p.k.xxxxxxxxxx 

2) Ruta Bērziņa p.k.  xxxxxxxx 
3) Ingrīda Liepa p.k. xxxxxxx 
4) Edvīns Zemtiņš p.k.xxxxxxxxx 
5) Iveta Kundecka p.k. xxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.259. 

23.10.2014. 
3.§ 

Par papildus finansējumu videokameru darbības nodrošināšanai Dundagā 
 

Pamatojums 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Dundagas ciemata teritorijā 

 

Izvērtējums 

1.Sakarā ar pieaugušajiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, administratīvajiem un 

krimināla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, sabiedriskās mantas bojāšana,  zagšanas 

gadījumi, automašīnu zādzības, to nesankcionēta aizbraukšana, nesankcionēta mežu 

izzāģēšana un kokmateriālu transportēšana cauri Dundagas ciematam, Dundagā ir izvietotas 

videonovērošanas kameras. 

Lai pilnvērtīgi kontrolētu iebraukšanu un izbraukšanu no Dundagas ciemata visos virzienos, 

kā arī fiksētu transportlīdzekļu valsts reģistrācijas  numura zīmes, automašīnu markas – 

modeļus, efektīvi un operatīvi uzsāktu noziedzīga nodarījuma novēršanu, vainīgo personu 

aizturēšanu, nodrošināt iedzīvotāju drošību, sniegt atbalstu Valsts policijai un Drošības 

policijai lietu noskaidrošanai un iespēju robežās sniegt informāciju pierādījumu bāzes 

veidošanā, Dundagā ir uzstādītas divas specifiskas videokameras a/m numura zīmju 

nolasīšanai. Lai diennakts tumšajā laikā nodrošinātu salasāmu numura zīmju fiksēšanu, 

nepieciešams uzstādīt infrasarkanos prožektorus. Izmaksas EUR 499.00. 

3.Dundagas pašvaldībā ir saņemti infrasarkano prožektoru un to uzstādīšanas darbu aprēķini, 

kas sastāda EUR.499.00 PVN ieskaitot. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Piešķirt Pašvaldības policijas budžetā EUR 499.00 informatīva rakstura zīmju un infrasarkano 

prožektoru iegādei no plānota budžeta līdzekļu atlikuma. 

Lēmums nododams izpildei:  Dundagas novada pašvaldības policijai. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.260. 

23.10.2014. 
4.§ 

Par apkures sistēmas uzlabošanu 
Pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 3.punkts. 

 

Mērķis 

Uzlabot apkures sistēmas siltā ūdens padevi pašvaldībai piederošā īpašumā. 

 

Izvērtējums 

Saņemts “Mazirbes skolotāju “mājas iedzīvotāju iesniegums mājas dzīvokļos Nr. 1., 4., 

7. slikti darbojas apkure, radiatori ir tikai nedaudz remdeni un ka dzīvokļos nav siltais ūdens.  

Mazirbes skolas apkures sistēmas uzlabošana tika uzsākta jau 2011.gadā, kad pašvaldība 

lēma par siltumtrases no katlu mājas uz daudzdzīvokļu māju, rekonstrukciju. Siltumtrases 

rekonstrukcija izmaksāja 40052 eiro. 2013.gadā tika veikta Mazirbes internātskolas katlu 

mājas rekonstrukcija, jo bija nepieciešams nomainīt vienu no diviem apkures katliem, kura 

remonts vairs nebija lietderīgs. Vecā katla vietā tika uzstādīts jauns apkures katls ar granulu 

degli. Tāpat tika nomainīta siltā ūdens sagatavošanas sistēma, jo iepriekšējā bija ļoti 

energoietilpīga. Šo uzlabojumu rezultāta bija iespējams samazināt apkures izmaksas. 

Izmaksas 12825 eiro. 

Iedzīvotāju vēstulē minētās prasības parādījās jau pagājušajā apkures sezonā. Situāciju 

pētījām jau pagājušajā ziemā un secinājām, ka mājā ierīkotie apkures tīkli darbojas neefektīvi, 

jo esošie tikli ir aizsērējuši un tādēļ nenotiek normāla siltā ūdens cirkulācija. Mājas galā, kurā 

ienāk siltā ūdens caurules ir pārāk karsts, bet otrā mājas galā ir vēss.  

Lai uzlabotu siltā ūdens apgādi mājā un padarītu to vienmērīgu, speciālisti ir ieteikuši 

uzstādīt mājā siltā ūdens sagatavošanas tvertni ar kopējo tilpumu 500 litri. Izpētot tvertņu 

cenas, secināts, ka lētāk ir uzstādīt divas tvertnes ar 250 litru tilpumu un saskaņā ar piestādīto 

tāmi, tvertņu iegādes un uzstādīšanas izmaksas ir 832 eiro. Siltā ūdens sagatavošanas tvertnes 

paredzams uzstādīt mājas kāpņu telpā.  

Lai nodrošinātu vienmērīgu apkures sistēmas darbību mājā, nepieciešams izstrādāt 

esošo apkures tīklu rekonstrukcijas projektu un veikt rekonstrukciju. Nomaiņas procesu 

sarežģīs tas, ka esošie tīkli ir ierīkoti zem grīdas un mājai nav pagraba. Pēc 2013.gada 

aprēķiniem tas varētu izmaksāt ar 14 000 eiro. 

Mājā ir 18 dzīvokļi un 4 no tiem izmanto internātskola. 

Mājas iedzīvotāji maksā par īri EUR 0,21 par m², ūdensapgādi EUR 1,14 no cilvēka un  

EUR 1,4 no cilvēka par kanalizāciju. Par 2013.gadu iekasēti komunālie un īres maksājumi 

7798,60 eiro. Uz 2014.gada 1.oktobri par īri un komunālajiem pakalpojumiem iekasēti 5651 

eiro. Par apkuri iedzīvotāji maksā no 0,67-1,8 eiro par m², atkarībā no apkures izdevumiem, 



konkrētajā mēnesī. Četrpadsmit dzīvokļu kopējā platība, kurus aizņem īrnieki ir 714,2 m². 

Četrus dzīvokļus aizņem skola. To kopējā platība ir 189  m². 
No iekasētās īres maksas skolas budžetā izdevumi 2013. un 2014. gados nav paredzēti.   

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1. Piešķirt 832 EIRO no Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas 

nodaļas budžeta siltā ūdens sagatavošanas sistēmas uzlabošanai “Mazirbes skolotāju 

mājā”. 

2. Izvērtēt dzīvokļu juridisko statusu un līgumattiecības ar īrniekiem. Izvērtējumu un 

priekšlikumus sniegt Attīstības un plānošanas komitejas sēdē novembrī. 

 

Lēmums nosūtāms: Mazirbes internātskolai,  Nekustamo īpašumu speciālistam 

Lēmums nododams izpildei:   Nekustamo īpašumu speciālistam, juriskonsultam. 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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5.§ 

Par maksas pakalpojumu 
Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkts 

Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmums Nr.156. (protokols Nr.9., 6.§).  

Mērķis 

Dot iespēju iepazīties ar pašvaldības izdevumu “Dundadznieks” tiem Latvijas iedzīvotājiem, 

kas dzīvo ārpus Dundagas novada teritorijas un vēlas to saņemt kā pasta sūtījumu. 

Izvērtējums 

Pamatojoties uz Dundagas novada domes lēmumu par pašvaldības izdevuma bezmaksas 

izplatīšanu Dundagas novada iedzīvotājiem nav noteikta iespēja saņemt avīzi izdrukas 

formātā avīzes pastāvīgiem lasītājiem, kas dzīvo ārpus Dundagas novada. Pēc patreizējiem 

avīzes abonēšanas datiem tādi ir apmēram 40 interesenti.  

Ir iespējams nodrošināt avīzes piegādi, to nosūtot aploksnē pa pastu. Šādā gadījumā 

pašvaldībai rodas papildus pasta pakalpojuma izdevumi, kas būtu jākompensē interesentiem. 

Avīzes nosūtīšanas kalkulācija (izmaksas norādītas ar PVN) 

Lai atvieglotu grāmatvedības un avīzes redakcijas darbu, avīzes sūtījumu apmaksu rosinām 

ierobežot pasūtījuma pieteikumu minimālo skaitu uz 6 mēnešiem. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

1) Apstiprināt maksu par pašvaldības izdevuma “Dundadznieks” piegādes 
nodrošinājumu Latvijas teritorijā ārpus Dundagas novada pasta sūtījuma veidā:  

Nr. Izdevumi, ar 
PVN 

EUR 6 
mēn 

7 mēn 8.mēn 9 mēn 10 
mēn 

11 
mēn 

Gads 

1. A4 form. 

aploksne 

0,07 0,42 0,49 0,56 0,63 0,70 0,77 0,84 

2. Marka (34g) 0,54 3,24 3,78 4,32 4,86 5,40 5,94 6,48 

3. Rēķina piegāde 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

 Kopā 1,01 4,06 4,67 5,28 5,89 6,50 7,11 7,72 

2) Noteikt minimālo piegādes nodrošinājuma un apmaksas termiņu 6 mēnešus: 4,06 EUR 

(ar PVN).  

Lēmums nosūtāms: Finanšu speciālistei, Grāmatvedībai 

Lēmums nododams izpildei: Avīzes redakcijai 

 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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6.§ 
Par nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” sadalīšanu 

 
Pamats 
Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 05.09.2014. vēstule Nr. 2-09-

K/1027 (reģistrēta Dundagas novada pašvaldībā 05.09.2014. ar Nr. DD-3-
31.1/14/830.) 

Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
 
Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” sadalīšana, veidojot jaunu 
nekustamo īpašumu. 
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi Valsts zemes 
dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas (turpmāk - VZD) 05.09.2014. vēstuli Nr. 2-09-
K/1027, kurā VZD norāda, ka 25.08.2014. ir saņemts Edītes Irbes 25.08.2014. 
iesniegums, kurā minēts, ka Dundagas novada Dundagas pagasta īpašuma „Tilžu lauki” 
sastāvā reģistrēta dzīvojamā māja, kas atrodas uz šī īpašuma zemes, bet kadastra 
reģistrā šī ēka kā īpašuma sastāvdaļa nav reģistrēta, kā arī norādīts, ka minētā ēka 
pievienota būvju īpašumam „Tilžu lauki”, kur faktiski vajadzētu atrasties ēkai, kura 
atrodas uz pašvaldības zemes ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0050,  līdz ar to lūgts 
sakārtot ēkas atbilstoši zemesgrāmatas datiem. 

Nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” ar kadastra Nr. 8850 005 0050 
(turpmāk – nekustamais īpašums „Pašvaldībai piekritīgā zeme”) kopplatība ir 1,57 ha, 
tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 6 zemes vienībām. 

Nekustamā īpašumu „Pašvaldībai piekritīgā zeme” tiesiskais valdītājs ir Dundagas 
novada pašvaldība.  

Uz nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8850 005 0050 ir reģistrēta dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu  
8850 005 0050 001, kas nepieder zemes īpašniekam. 

Lai sakārtotu datus Zemesgrāmatā un lai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8850 005 0050 varētu veidot kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, ir nepieciešams to 



atdalīt no nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, piešķirt nosaukumu un 
noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 
zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas 
ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību 
(arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju 
nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes 
platībām (teritorijām). 

Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, 
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības 
projekta izstrādāšana nav paredzēta. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā 
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū 
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

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

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” ar kadastra Nr. 8850 005 
0050 sadalīšanai, atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 005 
0050. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0050 pēc atdalīšanas piešķirt 
nosaukumu „Tilžas”. 

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

1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 
2, Kuldīga, LV-3300 
2. E.I. –xxxxxxxxxx., Dundagas nov., LV-3270 

3. A.V. –  „xxxxxxxxxxxxx., Dundagas nov., LV-3270 
 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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7. § 
Par nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” un „Steķi” sastāva maiņu 

 
Pamats 
1.   U.S. 2014. gada 11. augusta iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 
11.09.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/403-S). 
2.    Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.  
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 
 
Mērķis 

Veikt izmaiņas nekustamo īpašumu „Mazirbes Lauri” un „Steķi” sastāvā. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” ar kadastra Nr. 8862 002 0104 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Mazirbes Lauri”) kopplatība ir 6,34 ha, tas atrodas Mazirbes 
ciemā Kolkas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no: 

1) 2,42 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0104 
uz  kuras atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0104 001 un 
saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0104 002;  

2) 3,92 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 
0238. 

Nekustamā īpašuma „Steķi” ar kadastra Nr. 8862 002 0250 (turpmāk – nekustamais 
īpašums „Steķi”) kopplatība ir 0,53 ha, tas atrodas Mazirbes ciemā Kolkas pagastā, 
Dundagas novadā un sastāv no 0,53 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu  
8862 002 0105. 

Nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” un „Steķi” īpašnieks U.S. lūdz atļauju atdalīt no 
nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  
8862 002 0238 un pievienot to nekustamajam īpašumam „Steķi”. Zemes vienību 
lietošanas mērķus īpašnieks lūdz atstāt nemainītus. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 
zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienības un zemes vienības daļas, kas 
ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību 
(arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju 



nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes 
platībām (teritorijām). 

Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, 
atdalot no tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības 
projekta izstrādāšana nav paredzēta. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā 
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū 
piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

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

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1) Piekrist nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” ar kadastra Nr. 8862 002 0104 
sadalīšanai, atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0238. 
2) Nekustamā īpašuma „Mazirbes Lauri” ar kadastra Nr. 8862 002 0104 zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0104 pēc sadalīšanas atstāt nosaukumu „Mazirbes 
Lauri”. 
3) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0238 pēc apvienošanas ar 
nekustamā īpašuma „Steķi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 
piešķirt nosaukumu „Steķi”. 

 
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: U.S. – xxxxxxxxx, Rīga, LV-1009. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.264. 

23.10.2014. 

8.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lateves Dravnieki” 

Pamats 
1.   S.Š. 01.10.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 02.10.2014. ar 
Nr. DD-3-26.1/14/446-Š). 
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Lateves Dravnieki” ar kadastra Nr. 8850 010 0009 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Lateves Dravnieki”) kopplatība ir 149,5 ha, tas atrodas Lateves 
teritoriālajā ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8850 010 0009 un 8850 010 0010. 

Nekustamā īpašuma „Lateves Dravnieki” 1/2 domājamo daļu īpašniece ir D.S., 1/4 
domājamās daļas īpašniece ir S.Š. un 1/4 domājamās daļas īpašnieks ir A.Š.. 

Nekustamā īpašuma „Lateves Dravnieki” īpašnieki vēlas nekustamā īpašuma „Lateves 
Dravnieki” 62,4 ha lielo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0010, kuru 
22,3 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 38,7 ha meži un 1,4 ha citas 
zemes, sadalīt divās daļās, atdalot zemes vienību aptuveni 1,5 ha platībā. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu 
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 
ievērojot  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem 
Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) 
nekustamā īpašuma „Lateves Dravnieki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 



010 0010 atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT) 
un „Mežu teritorijas” (MT). 

Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka „Lauksaimniecības teritorijai” (LT): 
„Zemesgabala minimālā platība – 0,15 ha un platums – 50 m”. „Mežu teritorijām” (MT) 
nav noteikta jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība, līdz ar to plānotā zemes 
vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu prasībām. 

Piekļūšana abām zemes vienībām iespējama no valsts vietējā autoceļa V1381 
Mazirbe-Vīdale-Kaļķi, tālākā pa ceļa servitūtu. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu 
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas 
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir 
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai 
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam 
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās 
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, 
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības 
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta 
materiāliem. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 
1.   Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lateves Dravnieki” 
(kadastra Nr. 8850 010 0009) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 010 0010, 
sadalot to divās daļās (1. pielikums). 
2.   Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 
3.   Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajai zemes vienībai pa plānotu servitūta 
ceļu, kas pieslēdzas valsts vietējam autoceļam V1381 Mazirbe-Vīdale-Kaļķi. 
4.   Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”. 
5.   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: S.Š. – atdodams personīgi pašvaldībā. 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 
 
 
 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.265. 

23.10.2014. 

9.§ 
Par nekustamā īpašuma „Riekstiņi” sadalīšanu 

 
Pamats 
1.   J.V. 01.10.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 01.10.2014. ar 
Nr. DD-3-26.1/14/445-V). 
2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 
3. 12.04.2011. MK noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
4. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada 

teritorijas plānojumiem”. 
5. Dundagas pagasta 19.11.2005. saistošie noteikumi Nr.11 „Dundagas pagasta apbūves 

noteikumi”. 
6. Dundagas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 
 
Mērķis 

Zemes vienības sadalīšana. 
 
Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Riekstiņi” ar kadastra Nr. 8850 022 0060 (turpmāk – 
nekustamais īpašums „Riekstiņi”) kopplatība ir 46,7 ha, tas atrodas Dūmeles teritoriālajā 
ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu  
8850 002 0105. 

Nekustamā īpašuma „Riekstiņi” 2/3 domājamo daļu īpašniece ir E.V. un 1/3 
domājamās daļas īpašnieks ir J.V. 

Nekustamā īpašuma „Riekstiņi” īpašniece E.V. ir pilnvarojusi (iereģistrēts aktu un 
apliecinājumu reģistrā ar Nr. 1265) M.V. jebkurā vietā un jebkurā laikā pārstāvēt E.V. un 
rīkoties tās vārdā, tai skaitā pārzināt un pārvaldīt visāda veida nekustamos un kustamos 
īpašumus. 

J.V. un M.V. vēlas nekustamā īpašuma „Vecvagari” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8850 002 0105, kuru 44,5 ha platībā aizņem lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme, 0,2 ha meži un 2,0 ha zem ūdens, sadalīt divās daļās. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punktu zemes ierīcības projektu 
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 



Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 
ievērojot  vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par 
Dundagas novada teritorijas plānojumiem” un 19.11.2005. saistošajiem noteikumiem 
Nr.11 „Dundagas pagasta teritorijas plānojums” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.11) 
nekustamā īpašuma „Vecvagari” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 009 0013 
atrodas plānotās izmantošanas teritorijā „Lauksaimniecības teritorijas” (LT). 

Saistošo noteikumu Nr.11 4.2.3.punkts nosaka, ka „Lauksaimniecības teritorijai” (LT): 
„Zemesgabala minimālā platība – 0,15 ha un platums – 50 m”, līdz ar to plānotā zemes 
vienības sadalīšana nav pretrunā ar saistošo noteikumu prasībām. 

Piekļūšana abām zemes vienībām iespējama no pašvaldības ceļa Ezeri – Alkšņu Valki, 
tālākā pa ceļa servitūtu. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu 
Nr.15 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas 
novadā” 12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir 
nododama pārbaudei Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai 
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam 
un reālajai situācijai. Atzinums no Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās 
personas, kura uztur Dundagas novada augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, 
par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās daļas atbilstību pašvaldības 
teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta 
materiāliem. 
 

Dundagas novada Dome nolemj: 
1.   Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Riekstiņi” (kadastra  
Nr. 8850 022 0060) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0105, sadalot to 
divās daļās (1. pielikums). 
2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 
3. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamajai un esošajai zemes vienībai pa plānotu 

servitūta ceļu, kas pieslēdzas pašvaldības autoceļam „Ezeri – Alkšņu Valki”. Piekļuves 
risinājumu saskaņot ar iesaistīto zemes vienību īpašniekiem. 

4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”. 
5. 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: J.V. –xxxxxxxxx LV-4840 
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.266. 

23.10.2014. 

10.§ 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu 

Pamats 

 Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2) apakšpunkts 

Mērķis  Atsavināt nekustamo īpašumu. 

Izvērtējums 

Periodiski pašvaldībā iedzīvotāji izrādījuši interesi par iespējām iegādāties zemes 
gabalus apbūves vajadzībām ražošanas objektu būvniecībai un privātmāju būvniecībai. 
Ņemot vērā izrādīto interesi par zemes gabalu iegādi, tika veikti darbi trīs pašvaldībai 
piekrītošu zemes gabalu ierakstīšanai Zemes grāmatā. Divi no tiem ir ierakstīti Zemes 
grāmatā un tos var atsavināt. 

Viens nekustamais īpašums ir Liepu iela 5 ar kadastra Nr.88500200211 platība 
0,2087 ha, kadastrālā vērtība EUR 1652, atrodas starp Talsu, Pāces un Liepu ielām. Par šī 
īpašuma iegādi interesi ir izrādījis Dundagas uzņēmējs. Otrs nekustamais īpašums Dārza 
iela 4 ar kadastra Nr.88500200274, platība 0,8597 ha, kadastrālā vērtība EUR 4531 un 
tas atrodas Dārza ielas galā. Šis nekustamais īpašums varētu būt interesants privātmājas 
būvniecībai savas atrašanās vietas dēļ (ainava, tuvumā nav blīva apbūve). 

Likuma "Par pašvaldībām" 14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 
noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 
rakstura darbības.  

Ja tiek lemts par zemes gabala atsavināšanu tad atsavināšanas procedūru var uzdot 
Privatizācijas un atsavināšanas komisijai.  

Dundagas novada Dome nolemj: 
 
1. Uzsākt atsavināšanas procesu nekustamam īpašumam  Liepu iela 5 ar kadastra 
Nr.88500200211. 
2. Uzsākt atsavināšanas procesu nekustamam īpašumam  Dārza iela 4 ar kadastra 
Nr.88500200274. 
 
Lēmums nosūtāms: Privatizācijas un atsavināšanas komisijai. 
Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas un atsavināšanas komisijai. 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.267. 

23.10.2014. 
 

11.§ 
Par nolikuma projektu "Attīstības uzraudzības komisijas nolikums" 

 
Pamats 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punkts, 73.panta pirmās daļas 

1.punkts; Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešā daļa 
 
Mērķis 
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības attīstības programmas īstenošanas 

uzraudzību 
 
Izvērtējums 
Ar Dundagas novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu Nr.163 "Par Dundagas novada 

Attīstības programmas apstiprināšanu" tika apstiprināta Dundagas novada 
pašvaldības attīstības programma 2014.-2020.gadam. Attīstības programmas 
4.3.apakšnodaļā noteikts, ka attīstības programmas pilnvērtīgai un pastāvīgai 
uzraudzībai paredzēts izveidot Attīstības uzraudzības komisiju. 

 
Dundagas novada Dome nolemj: 

 

 
 Pieņemt iesniegto nolikuma "Attīstības uzraudzības komisijas nolikums" projektu 

(pievienots pielikumā). Jāprecizē komisijas uzdevumi. 
 
Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai 
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
 

 



 

LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADA DOME 

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

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
Nr.268. 

23.10.2014. 

12.§ 
Par Attīstības uzraudzības komisiju 

Pamats 
Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punkts, 61.panta pirmā daļa 
 
Mērķis 
Nodrošināt Dundagas novada pašvaldības attīstības programmas īstenošanas 
uzraudzību 
 
Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu Nr.163 "Par Dundagas 
novada Attīstības programmas apstiprināšanu" tika apstiprināta Dundagas novada 
pašvaldības attīstības programma 2014.-2020.gadam. Attīstības programmas 
4.3.apakšnodaļā noteikts, ka attīstības programmas pilnvērtīgai un pastāvīgai 
uzraudzībai paredzēts izveidot Attīstības uzraudzības komisiju, kuras sastāvā ieteicams 
iekļaut domes komiteju vadītājus, Attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvi, tūrisma, 
zivsaimniecības, lauksaimniecības un mežsaimniecības jomu uzņēmējus, aktīvāko 
sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, lielāko ciemu un piekrastes teritoriju iedzīvotāju 
interešu pārstāvjus. 

Pirms personas iekļaušanu komisijas sastāvā jānoskaidro personas viedoklis. 
Uzrunātajām personām rakstiski jāapliecina piekrišanu darboties komisijā un jānorāda, 
ka komisijas locekļa pienākumu pildīšana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar 
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo 
pienākumu pildīšanai. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 No 2015.gada 1.janvāra Dundagas novada pašvaldības Attīstības uzraudzības komisijā 

ievēlēt: 

1) Dundagas novada domes priekšsēdētāju 

2) Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas vadītāju 

3) Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāju 

4) Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju 

5) tūrisma jomas uzņēmēju 

6) zivsaimniecības jomas uzņēmēju 

7) lauksaimniecības jomas uzņēmēju 



8) mežsaimniecības jomas uzņēmēju 

9)sabiedriskās organizācijas pārstāvi 

10) Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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13.§ 
Par privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu 
 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts;  

2. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

nolikuma 4. un 5.punkts 

3. Dundagas novada Domes 24.04.2014. lēmums Nr.117 (prot.nr.7., 35.§) 

4. A.Kojro personīgs iesniegums (reģ. 14.10.2014. ar nr.DD-3-26.2/14/470-K)  

 

Mērķis 

Ievēlēt komisijas locekļus un priekšsēdētāju 

 

Izvērtējums 

1) Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

sastāvā šobrīd ievēlētas personas, kuras vairs nav pašvaldības darbinieki un vairs neveic 

komisijas locekļa pienākumus, kā arī komisijai nav priekšsēdētāja, ko līdz šim veica 

pašvaldības izpilddirektors. Komisijas nolikums paredz ievēlēt komisijas locekļus un 

priekšsēdētāju. 

2) Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro iesniedzis lūgumu atbrīvot viņu no 

Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 

23.10.2014. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

 Ar 23.10.2014. atbrīvot Andri Kojro no Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, 

atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekļa pienākumu veikšanas; 

 

Lēmums nododams izpildei  Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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13.§ 
Par privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu 
 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts;  

2. Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

nolikuma 4. un 5.punkts 

3. Dundagas novada Domes 24.04.2014. lēmums Nr.117 (prot.nr.7., 35.§) 

 

Mērķis 

Ievēlēt komisijas locekļus un priekšsēdētāju 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvā 

šobrīd ievēlētas personas, kuras vairs nav pašvaldības darbinieki un vairs neveic komisijas 

locekļa pienākumus, kā arī komisijai nav priekšsēdētāja, ko līdz šim veica pašvaldības 

izpilddirektors. Komisijas nolikums paredz ievēlēt komisijas locekļus un priekšsēdētāju. 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

1. Par  Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

locekli ievēlēt deputāti Guntu Abaju. 

2. Par  Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

priekšsēdētāju ievēlēt Guntu Abaju. 

 

Lēmums nododams izpildei  Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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14.§ 
Par sociālās aprūpes nodrošināšanu 

Pamats 

Personas iesniegums 

Mērķis 

Nodrošināt personai ilgstošo sociālo aprūpi SIA „Dundagas veselības centrā”. 

Izvērtējums 

Lēmums netiek publicētas, jo satur personas datus. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
 

Nodrošināt V.G. sociālo aprūpi SIA „Dundagas veselības centrā” ar 2014.gada 12.oktobri. 

 

Lēmums nosūtāms: SIA „Dundagas veselības centram”, Sociālajam dienestam  

Lēmums nododams izpildei: SIA „Dundagas veselības centram”, Sociālajam dienestam 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 
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15.§ 
Par Dundagas novada pašvaldības budžeta pieprasījumu izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību 
 

Pamats 

Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pants, likuma „Par pašvaldībām” 14.pants 

un likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

Mērķis 

Noteikt pašvaldības budžeta un tā grozījumu izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 

kontroles nosacījumus. 

 

Izvērtējums 

Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. pants nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības patstāvīgi 

veidot un apstiprināt savus budžetus, un lai nodrošinātu budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli 

un dotu iespēju veikt nepieciešamo analīzi atbilstoši administratīvajām, funkcionālajām un 

ekonomiskajām kategorijām, Ministru kabinets nosaka budžetu (valsts budžeta un pašvaldību 

budžetu) ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju. 

Likums „Par pašvaldību budžetiem” nosaka pašvaldību budžetu sastādīšanas un izpildes 

kārtību Latvijas Republikā. Tas paredz republikas pilsētu un novadu pašvaldību patstāvīgo 

budžetu veidošanas nosacījumus. 

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar 

likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie 

līdzekļi ir paredzēti. Lai nodrošinātu normatīvo aktu izpildi pašvaldība izstrādā un apstiprina 

iekšējos noteikumus, kas nosaka pašvaldības budžeta un tā grozījumu izstrādāšanas, 

apstiprināšanas, izpildes un kontroles nosacījumus. 

 

Dundagas novada Dome nolemj: 
Apstiprināt noteikumus Par Dundagas novada pašvaldības budžeta pieprasījumu 

izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību. 
 

Lēmums nododams izpildei: Finanšu speciāliste, iestāžu un struktūrvienību vadītāji 

 
 
Domes priekšsēdētājs      G.Laicāns 


