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.11.
2014.gada 24.jūlijā
Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēde atklāta: plkst. 13.00
Sēdē piedalās 8 deputāti: Andra Grīvāne, Gunārs Laicāns, Gunta Abaja, Smaida
Šnikvalde, Linda Pavlovska, Aldons Zumbergs, Ansis Roderts, Una Sila
Nepiedalās- Guntis Pirvits- atrodas ārpus Latvijas
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 Kolkas
pamatskolas direktores sagatavoto jautājumu „Par budžeta grozījumiem Kolkas
pamatskolai”. Jautājums nav skatīts nevienā komitejā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 0 balsīm par, pret – nav, atturas – 8 (G.Laicāns, A.Grīvāne,
G.Abaja, L.Pavlovska, A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila)
Priekšlikums iekļaut darba kārtībā minēto punktu ir noraidīts, jo tas nav saņēmis
nepieciešamo 2/3 no klātesošajiem domes deputātiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Noteikt šādu sēdes darba kārtību:
1. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora p.i. ziņojumu par lēmumu izpildi
2. Par papildus finansējuma piešķiršanu Kolkas gājēju ietves renovācijai
3. Par finansējuma piešķiršanu DNCB struktūrvienības Kolkas bibliotēkas vadītājas
aizvietošanai atvaļinājuma laikā
4. Par finansējumu velomaratona “ Barona taka” noslēguma pasākumam Dundagā
5. Par finansējuma apjomu projektu konkursam „Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” 2014. gadā
6. Par melnzemes iegādi
7.
Par finansējumu bojāto koku nociršanai
8. Par papildus finansējuma piešķiršanu telpu remontam DMMS
9. Par 2014. gada budžeta grozījumiem
10. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu
11. Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
12. Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
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13. Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
14. Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
15. Par maksas pakalpojumiem Anstrupes kapličā
16. Par maksas pakalpojumiem sabiedriskajā tualetē
17. Par tirgus nodevām
18. Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja speciālista
amata slodzi un darba vietas tehnisko nodrošinājumu
19. Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
galīgās redakcijas apstiprināšanu
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Apeņi-II”
21. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.11.2014.lēmumā nr. 292 "Par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Veidnieki"
22. Par lietošanas mērķa maiņu; "Juri"
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Tūļas”
24. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu; "Dūmeles aramzeme", "Rimzati"
25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Žoki” un
„Jaunžoki”
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Jaunpigas”
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pils ielas apbūve”
28. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
29. Par dzīvojamās platības īri
Dažādi jautājumi

1.§
Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums
par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
A.Kojro, G.Laicāns, A.Zumbergs, L.Pavlovska, G.Abaja
Izpilddirektora p.i. Andris Kojro informē par aktualitātēm:
1. Par pasākumiem Kolkas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijā un sadarbību ar SIA
„Līcis 93”, kura turpmāk tiks veikta rakstveidā procesā saskaņojot turpmākās
darbības un abpusējas apņemšanās.
2. Uzsākts Kolkas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projekts.
3. Uzsākta gājēju ietves izbūve Kolkas ciemā.
4. Norit darbi: Mākslas un mūzikas skolā, dziedāšanas kabineta remonts mazajā
skolā, Lielās skolas kāpņu remonts, PII „Kurzemīte” jumta remonts un smilšu
kastu un nojumju izveidošana, tiks uzsākta pils balkonu rekonstrukcija,
5. Par skolēnu nodarbinātību vasarā- pieteikušies 47 skolēni, bet nodarbināt
iespējams tikai 40;
6. Par labiekārtošanas darbiem pils un pašvaldības ēkas apkaimē-vecie dobju
stādījumi tiks nomainīti ar citiem, saskaņā ar projektu
7. Ir bijusi estrādes būvniecības projekta pārbaude. Objekts ir pabeigts, vēl ir jāveic
atkārtota tonēšana.
Jautājumi:
A.Zumbergs- Ja ievilksies b/d jumta remonta darbi, kā tiks organizēts iestādes darbs un
bērnu plūsma?
A.Kojro – būs jāpārdomā bērnu plūsmas organizācija
G.Abaja- Par datu aizsardzības speciālistu. Vai pēc apmācībām juriskonsults ir ieguvis
datu aizsardzības speciālista sertifikātu un vai darbs ir uzsākts?
G.Laicāns- pēc juriskonsulta sniegtās informācijas, sertifikāta iegūšanas eksāmens esot
noteikts septembrī
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Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns informē:
1. Par pretendenta izvēli izpilddirektora amatam – ir sagatavots darba piedāvājums
(sludinājums ievietošanai mājas lapā), ar kuru tiek iepazīstināti deputāti.
Priekšsēdētājs saredz iespēju ar šādu metodi atrast kandidātu izpilddirektora
amatam, kuru varētu piedāvāt izvērtēšanai deputātiem.
Deputāti uzsver, ka tā ir priekšsēdētāja kompetence metožu izvēlē piemērotākā
kandidāta atlasei, taču nenoliedzami pretendentam ir jābūt vadības pieredzei.

2.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu
Kolkas gājēju ietves renovācijai
G.Laicāns, A.Zumbergs
Pamats
2014. 29. maija lēmums Nr. 135.
2014. gada 7. jūlija līgums Gājēju ietves renovācija autoceļa P131 posmā "Delfīni" "Dzelmes " Kolkā” 1. un 2. kārta.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.173 „Par papildus finansējuma piešķiršanu Kolkas gājēju ietves
renovācijai”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par finansējuma piešķiršanu DNCB struktūrvienības Kolkas
bibliotēkas vadītājas aizvietošanai atvaļinājuma laikā
G.Laicāns
PAMATOJUMS Likums Par pašvaldību budžetiem, 30.pants.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.174 „Par finansējuma piešķiršanu DNCB struktūrvienības Kolkas
bibliotēkas vadītājas aizvietošanai atvaļinājuma laikā”. Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par finansējumu velomaratona “ Barona taka”
noslēguma pasākumam Dundagā
G.Laicāns, S.Šnikvalde
Pamats:
Velomaratona “ Barona taka” noslēguma pasākums Dundagā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.175 „Par finansējumu velomaratona “ Barona taka” noslēguma
pasākumam Dundagā”. Lēmums pievienots protokolam.
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5.§
Par finansējuma apjomu projektu konkursam „Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” 2014. gadā
G.Laicāns
Pamats
1. Dundagas novada domes 27.03.2014. sēdes lēmums Nr.60 2.§ „Par pašvaldības
finansējuma piešķiršanas kārtību dažādu projektu un pasākumu realizācijai”.
2. Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmums Nr.159 9.§ „Par finansējuma
piešķiršanu grāmatai „Sauc par Vaidi mūsu ciemu” izdošanai un vietējās iniciatīvas
projektu konkursa izsludināšanu”.
3. Nolikums Dundagas novada pašvaldības projektu konkursam „Atbalsts vietējo
iniciatīvu projektiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.176 „Par finansējuma apjomu projektu konkursam „Atbalsts vietējo
iniciatīvu projektiem” 2014. gadā”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par melnzemes iegādi
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts, saistošie noteikumi par pašvaldības
2014.gada budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.177 „Par melnzemes iegādi”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par finansējumu bojāto koku nociršanai
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2014.gada budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.178 „Par finansējumu bojāto koku nociršanai”. Lēmums pievienots
protokolam.
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8.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu telpu remontam DMMS
G.Laicāns, L.Pavlovska
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2014.gada budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, A.Zumbergs,
S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; pildot likuma „Par iunterešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus, balsošanā nepiedalās L.Pavlovska
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.179 „Par papildus finansējuma piešķiršanu telpu remontam
DMMS”. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par 2014. gada budžeta grozījumiem
G.Laicāns
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.180 „Par 2014.gada budžeta grozījumiem”. Lēmums pievienots
protokolam.

10.§
Par atkritumu apsaimniekošanas maksu
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamatojums
1.Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants.
2. SIA EKO Baltia vide vēstule.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.181 „Par atkritumu apsaimniekošanas maksu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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11.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbegs
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.182 „Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu”.
Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.183 „Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu”.
Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.184 „Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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14.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.185 „Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu”.
Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par maksas pakalpojumiem Anstrupes kapličā
G.Laicāns, L.Pavlovska
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkts. ,saistošie noteikumi par
pašvaldības 2014.gada budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.186 „Par maksas pakalpojumiem Anstrupes kapličā”. Lēmums
pievienots protokolam.

16.§
Par maksas pakalpojumiem sabiedriskajā tualetē
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkts. ,saistošie noteikumi par
pašvaldības 2014.gada budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.187 „Par maksas pakalpojumiem sabiedriskajā tualetē”. Lēmums
pievienots protokolam.
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17. §
Par tirgus nodevām
G.Laicāns
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkts. ,saistošie noteikumi par
pašvaldības 2014.gada budžetu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.188 „Par tirgus nodevām”. Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja
speciālista amata slodzi un darba vietas tehnisko nodrošinājumu
G.Laicāns
PAMATOJUMS
Dundagas novada domes lēmums Nr.321 (prot. Nr.14., 36§, 16.12.2009) „Dundagas
novada domes Kubalu skolas – muzeja vidēja termiņa darbības stratēģija (2010-2014)”
Dundagas novada domes apstiprinātais pašvaldības iestādes „Kubalu skola – muzejs”
budžets 2014. gadam.
Dundagas novada domes lēmums Nr. 333 (prot. Nr.24., 29§, 19.12.2013) „Par
grozījumiem atlīdzības noteikšanas kārtībā”
Dundagas novada lēmums Nr.1. (prot. Nr.2., 2§, 02.01.2014) „Par amatpersonu un
darbinieku darba algas noteikšanas kārtības 1.pielikumu”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, U.Sila), pret – nav, atturas –nav; pildot likuma „Par iunterešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas
ierobežojumus, balsošanā nepiedalās G.Abaja; A.Roderts izgājis
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.189 „Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas –
muzeja speciālista amata slodzi un darba vietas tehnisko nodrošinājumu”. Lēmums
pievienots protokolam.

19.§
Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
galīgās redakcijas apstiprināšanu
G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1. Dundagas novada domes 24.04.2014. sēdes lēmums Nr. 107 (protokola Nr. 7. 25. §)
„Par Dundagas novada pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas publisko
apspriešanu”.
2. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 92., 92.1. un 93. punkts.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.190 „Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Apeņi-II”
G.Laicāns
Pamats
1. SIA „Ventmetrs” valdes locekļa O.H. 04.07.2014. iesniegums Nr. 229/2014 (reģistrēts
Dundagas novada pašvaldībā 08.07.2014. ar Nr. DD-3-31.2/14/681).
2. Dundagas novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmums Nr.93 (protokols Nr.7,
11.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Apeņi-II”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 1. daļa, 4. daļa un 15.
panta 1. daļa.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.191 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Apeņi-II””. Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 292 „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki”
G.Laicāns
Pamats
Dundagas novada domes 28.11.2013. sēdes lēmums Nr. 292 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki””.
Dundagas novada domes 29.05.2014. sēdes lēmums Nr. 145 „Par grozījumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2014. lēmumā Nr. 292 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki””.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.192 „Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.11.2013.
lēmumā Nr. 292 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Veidnieki””. Lēmums pievienots protokolam.
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22.§
Par lietošanas mērķa maiņu „Juri”
Ziņo D.Runcis; G.Laicāns
Pamats
1. A.H. 10.07.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 11.07.2014. ar
Nr.DD-3-26.2/14/308-H).
2. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
3. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.193 „Par lietošanas mērķa maiņu „Juri””. Lēmums pievienots
protokolam.

23.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Tūļas”
Pamats
SIA „Fragaria” pārstāvja K.B. 17.07.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas
1.
novada pašvaldībā 17.07.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/316-F).
2.
Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
3.
12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”.
4.
Dundagas novada domes 2014. gada 27. marta sēdes lēmums Nr.67 (protokols
Nr.5, 9.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Tūļas”.

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.194 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Tūļas””. Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Ziņo D.Runcis; G.Laicāns, G.Abaja
Pamats
1. A.K. 19.07.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 17.07.2014. ar
Nr.DD-3-26.1/14/318-K).
2. Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 30.09.2013. atzinums Nr.9341 „Par
īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”.
3.Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punkts.
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4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2., 4. daļa, 15. panta 1.
daļa.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.195 „Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu”. Lēmums
pievienots protokolam.

25.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem
„Žoki” un „Jaunžoki”
Ziņo D.Runcis; G.Laicāns, G.Abaja, A.Zumbergs
Pamats
1.
A.E. 2014.gada 16.jūlija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
17.07.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/317-E)
2. Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts, 8.panta 1.daļas 1.punkts.
1. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
2. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
Tie ierosināts atlikt lēmuma pieņemšanu, jo ir jārosina īpašniekiem, izstrādājot zemes
ierīcības projektu, kā atsevišķu vienību izdalīt koplietošanas ceļu, kur viens no
lietotājiem ir pašvaldība.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.196 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem
īpašumiem „Žoki” un „Jaunžoki””. Lēmums pievienots protokolam.

26.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Jaunpigas”
Ziņo D.Runcis; G.Laicāns
Pamats
1.
SIA „Metrum” Talsu biroja vadītājas I.B. 17.07.2014. iesniegums
Nr. 339_a_32-2014 (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 21.07.2014. ar Nr.
DD-3-26.1/14/322-M).
2.
Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
3.
12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4.
Dundagas novada domes 2014. gada 27. marta sēdes lēmums Nr.68 (protokols
Nr.5, 10.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunpigas”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.197 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam
„Jaunpigas””. Lēmums pievienots protokolam.

27.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pils ielas apbūve”
Ziņo D.Runcis; G.Laicāns
Pamats
- SIA
„Metrum”
Talsu
biroja
vadītājas
I.B.
18.07.2014.
iesniegums
Nr. 344_a_32-2014 (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 21.07.2014. ar
Nr. DD-3-26.1/14/321-M).
- Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
- 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
- Dundagas novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmums Nr.285 (protokols
Nr.23, 18.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pils
ielas apbūve”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.198 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „”Pils
ielas apbūve””. Lēmums pievienots protokolam.

28.§
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
G.Laicāns, A.Zumbergs
PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.199 „Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
*** Tiek ierosināts izvērtēt iespēju un izstrādāt noteikumus šādu lēmumu
pieņemšanu deleģēt izpilddirektora vai domes priekšsēdētāja kompetencē.
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29.§
Par dzīvojamās platības īri
G.Laicāns, L.Pavlovska, A.Zumbergs
Pamatojums
I.B. iesniegums Nr.DD-3-26.2/13/277-B no 07.11.2013. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. pants. Dundagas novada Domes 24.03.2010 saistošie
noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II. punkts.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, A.Grīvāne, G.Abaja, L.Pavlovska,
A.Zumbergs, S.Šnikvalde, A.Roderts, U.Sila), pret – nav, atturas –nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.200 „Par dzīvojamās platības īri”. Lēmums pievienots protokolam.
Dažādi jautājumi
Par izglītības iestāžu sagatavošanu nākamajam mācību gadam
Uz Sociālo, izglīt6ības un kultūras jautājumu komitejas sēdi augustā uzaicināt visu
izglītības iestāžu vadītājus, lai sniegtu informāciju par veikto sagatavošanās procesu un
gatavību jaunajam mācību gadam.
Sēde slēgta plkst. 14.45.

Protokols parakstīts 29.07.2014.

Sēdes vadītājs

G.Laicāns

Protokolēja

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.173.
24.07.2014.

2.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu
Kolkas gājēju ietves renovācijai
Pamats
2014. 29. maija lēmums Nr. 135.
2014. gada 7. jūlija līgums Gājēju ietves renovācija autoceļa P131 posmā "Delfīni" "Dzelmes " Kolkā” 1. un 2. kārta.
Mērķis
Gājēju ietves Kolkā 1. un 2. kārtas pabeigšana.
Izvērtējums
2014. gada budžeta plānā ietves remontam paredzētā summa ir nepietiekoša
būvniecības 1. un 2. kārtas pabeigšanai. Piesaistot ietaupītos līdzekļus iepirkumu
procedūrās, papildus nepieciešams vēl EUR 3985,00 ( tajā skaitā būvuzraudzībai).
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt Kolkas pagasta pārvaldes (saimnieciskie darbi) budžetā papildus
līdzekļus EUR 3985,00 gājēju ietves renovācijas autoceļa P131 posmā "Delfīni" "Dzelmes " Kolkā” 1. un 2. kārtas pabeigšanai un būvuzraudzībai. Ņemt vērā pie budžeta
grozījumiem.
Lēmums nosūtāms: Dundagas novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvaldei
Lēmums nododams izpildei:
Dundagas
novada
pašvaldības
Centrālajai
administrācijai

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.174.
24.07.2014.

3.§
Par finansējuma piešķiršanu DNCB struktūrvienības Kolkas
bibliotēkas vadītājas aizvietošanai atvaļinājuma laikā
PAMATOJUMS Likums Par pašvaldību budžetiem, 30.pants.
MĒRĶIS
Nodrošināt DNCB struktūrvienībā Kolkas bibliotēka darba nepārtrauktību un
klientu apkalpošanu bibliotekāres atvaļinājuma periodā..
IZVĒRTĒJUMS
Veidojot 2014.gada budžetu, Dundagas novada Domei tika iesniegts lūgums
izveidot papildus 0,5 slodzi bibliotekāra amatam DNCB struktūrvienībā Kolkas
bibliotēka. Izskatot šo jautājumu komitejās, DNCB vadītāja, norādīja, ka ja netiek
apstiprināta jaunā amata vieta, tad obligāti jāatstāj līdzekļi aizvietošanai bibliotekāres
atvaļinājuma periodam. Amata vieta netika izveidota. Saņemot apstiprināto 2014.gada
budžetu DNCB vadītāja konstatēja, ka atalgojuma sadaļā nav iekļauti nepieciešamie
līdzekļi bibliotekāra aizvietošanai atvaļinājuma laikā. DNCB vadītāja šo kļūdu lūdz labot
un veicot pašvaldības budžeta grozījumus, iekļaut DNCB budžetā papildus EUR 320,00
darbinieka atalgojumam un EUR 75,48 darba devēja sociālā nodokļa nomaksai; kopā
EUR 395,49
Dundagas novada Dome nolemj:
Veicot pašvaldības budžeta grozījumus, no papildus pašvaldības budžetā neizlietotiem
līdzekļiem, iekļaut DNCB budžetā papildus EUR 320,00 darbinieka atalgojumam
(aizvietošana Kolkas bibliotekāres atvaļinājuma laikā) un EUR 75,48 darba devēja
sociālā nodokļa nomaksai; kopā EUR 395,49.
Lēmums nosūtāms: Izpilddirektora p.i., finanšu speciāliste, galvenā grāmatvede, DNCB
vadītāja,
Lēmums nododams izpildei: Izpilddirektora p.i., DNCB vadītāja, galvenā grāmatvede

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.175.
24.07.2014.

4.§
Par finansējumu velomaratona “ Barona taka”
noslēguma pasākumam Dundagā
Pamats:
Velomaratona “ Barona taka” noslēguma pasākums Dundagā.
Mērķis.
Valsts mēroga pasākuma nodrošināšana un Dundagas novada
tēla popularizēšana.
Izvērtējums
Šogad desmito reizi notiek velomaratons “ Barona taka” maršrutā Tartu- Dundaga,
kurš noslēgsies 23. jūlijā Dundagā.
Velomaratona finansēšana balstās uz sponsoriem, tāpēc ar katru gadu arvien grūtāk ir
piesaistīt finansējumu. Tieši tāpēc pagājušajā gadā velomaratons nenotika, taču
organizētāji ir nolēmuši, ka šogad , par godu 10. gadadienai -pasākums notiks pēdējo
reizi un 7. jūlijā velomaratons ir sācies.
Sakarā ar to, ka nebija zināms, vai šogad Velomaratons notiks, kultūras pils budžetā
līdzekļi šim noslēguma pasākumam nav ieplānoti.
Pasākuma tāme:
Zanes Jaņčevskas un 3 mūziķu koncertprogramma
“Dziesmu dance”
700 EUR
Pasākuma apskaņošana
80 EUR
Afišas
30 EUR
Balvas velomaratonistiem un paldies galvenajiem
organizatoriem
100 EUR
Transporta izdevumi
60 EUR
Kopā 970 EUR
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt finansējumu velomaratona “ Barona taka” noslēguma pasākumam Dundagā
€ 970,00 no budžetā ietaupītajiem līdzekļiem.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
16

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.176.
24.07.2014.

5.§
Par finansējuma apjomu projektu konkursam „Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” 2014. gadā
Pamats
Dundagas novada domes 27.03.2014. sēdes lēmums Nr.60 2.§ „Par pašvaldības
1.
finansējuma piešķiršanas kārtību dažādu projektu un pasākumu realizācijai”.
2.
Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmums Nr.159 9.§ „Par finansējuma
piešķiršanu grāmatai „Sauc par Vaidi mūsu ciemu” izdošanai un vietējās iniciatīvas
projektu konkursa izsludināšanu”.
3.
Nolikums Dundagas novada pašvaldības projektu konkursam „Atbalsts vietējo
iniciatīvu projektiem”.
Mērķis
Noteikt finansējuma apjomu projektu konkursam „Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” 2014.gadā.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu Nr.60 2.§ „Par pašvaldības
finansējuma piešķiršanas kārtību dažādu projektu un pasākumu realizācijai” tika
apstiprināts nolikums Dundagas novada pašvaldības projektu konkursam „Atbalsts
vietējo iniciatīvu projektiem” (turpmāk - nolikums).
Ar Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr.159 9.§ „Par finansējuma
piešķiršanu grāmatai „Sauc par Vaidi mūsu ciemu” izdošanai un vietējās iniciatīvas
projektu konkursa izsludināšanu” tika nolemts izsludināt pašvaldības mājas lapā
projektu konkursu „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” (turpmāk - konkurss),
nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu – 31.07.2014.
Informācija par iespēju pieteikties konkursam ir publicēta pašvaldības mājas lapās
www.dundaga.lv un www.kolka.lv.
Nolikuma 13.punts paredz, ka projekta konkursa kopējais finansējums nosakāms
budžetā paredzētā apjomā. 2014.gada budžetā projekta konkursam nauda netika
paredzēta, tāpēc nepieciešams paredzēt kopējo konkursa finansējuma apjomu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Dundagas novada pašvaldības projektu konkursa „Atbalsts vietējo iniciatīvu
projektiem” realizācijai 2014. gadā paredzēt kopējo finansējumu – EUR 3000,00 no
budžetā ietaupītajiem līdzekļiem. Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
Lēmums nododams izpildei: finanšu speciālistam.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.177.
24.07.2014.

6.§
Par melnzemes iegādi
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2014.gada budžetu.
Mērķis
Pašvaldības objektu labiekārtošana.
Izvērtējums
Dundagas Pils parkā ir pabeigta jaunās estrādes būvniecība. Tomēr uzbērtās melnzemes
slānis vecajā estrādes daļā, grāvmalās, nogāzēs ,ap kokiem ir par mazu, ir nelīdzens, zāle
neieaugas. Tādēļ būtu nepieciešams iegādāties melnzemi un veikt tās izlīdzināšanu,
zāles sēšanu un mēslošanu ar minerālmēsliem. SIA “Juko X” piegādātā melnzeme
izmaksā 210.00 eiro par kravu. Pavisam nepieciešamas 6 kravas melnzemes, kas sastāda
kopējās izmaksas EUR 1260.00.Melnzeme nepieciešama arī objektos, kur tika realizēts
ūdenssaimniecības projekts.
Dundagas novada Dome nolemj:
Iegādāties 6 kravas melnzemi par EUR 1260.00 no budžetā ietaupītajiem līdzekļiem.
Ņemt vērā pie budžeta grozījumiem.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro, finanšu speciāliste
Zinta Eizenberga

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.178.
24.07.2014.

7.§
Par finansējumu bojāto koku nociršanai
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2014.gada budžetu.
Mērķis
Dundagas centra vizuālā skata uzlabošana.
Izvērtējums
Dundagas pagasta centrā ir vīrusu bojātas gobas, kurām sakalst un nobirst lapas un
rodas ļoti nepievilcīgs skats. Pēc vērojuma koki nokalst un neatdzīvojas. Ir lūgts
saskaņojums par šo koku nociršanu VKPI, jo koki atrodas vēsturiskajā zonā. Izdevumi
par bojātu koku nociršanu Dundagas centrā tika iekļauti saimnieciskā dienesta vēlmju
sarakstā. Nozāģētie koki varētu tikt izmantoti malkai Jauniešu centrā vai sagatavoti
zāģmateriāli. Izdevumi koku nozāģēšanai un zāģmateriālu sagatavošanai- 900.00 EUR.

Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt finansējumu 900.00 EUR bojāto koku nozāģēšanai no ietaupītajiem budžeta
līdzekļiem. Ņemt vērā pie budžeta precizēšanas.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro, finanšu speciāliste
Zinta Eizenberga.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.179.
24.07.2014.

8.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu telpu remontam DMMS
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības
2014.gada budžetu.
Mērķis
Pašvaldības objekta drošas ekspluatācijas nodrošināšana.
Izvērtējums
DMM skolai ir piešķirts finansējums telpu remontam 60 m² platībā. Sagatavotajā tāmē
bija paredzēta grīdas seguma maiņa ar virsmas nostiprināšanu, bet uzsākot virsmas
nostiprināšanas darbus atklājās, ka grīdas apakšklāja dēļi ir pilnībā sabojājušies. Ir
sagatavota tāme jaunas dēļu grīdas ielikšanai. Nepieciešamais papildu finansējums
grīdas ielikšanai ir EUR 1354.37.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piešķirt papildus finansējumu EUR 1354.37 jaunas dēļu grīdas ielikšanai DMMS. Ņemt
vērā pie budžeta precizēšanas.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktorei Lindai
Pavlovskai, finanšu speciālistei Zintai Eizenbergai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.180.
24.07.2014.

9.§
Par 2014. gada budžeta grozījumiem
Pamats:
Likums „Par pašvaldību budžetiem”.
Mērķis
Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus par 2014. gada budžeta
grozījumiem.
Izvērtējums:
Ir sagatavoti budžeta grozījumi par pašvaldības budžetā ienākušajiem un papildus
plānotajiem līdzekļiem, saskaņā ar domes lēmumiem. Pamatbudžeta ieņēmumu daļa ir
EUR 3 633 989. Pamatbudžeta izdevumu daļa palielinās par EUR 24 659 no papildus
ieņēmumiem un budžetā ietaupītiem līdzekļiem.
Dundagas novada 24.07.2014. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada
pašvaldības budžeta 2014. gadam grozījumiem tabulas veidā pielikumā, atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo
pamatbudžeta ieņēmumu EUR 3 633 989 un izdevumu EUR 3 664 494 plānu 2014.
gadam, speciālā budžeta ieņēmumu EUR 113 413 apmērā un izdevumu EUR 126 742
apmērā plānu 2014. gadam. Pamatbudžeta izdevumu daļā veikti sekojoši grozījumi:
Grozīt
ais
2014.
plāns
gada
uz
Struktūrvienības plāns ,
24.07.
nosaukums
EUR
"+", "-" 2014. Skaidrojums
Pārvalde

Kolkas pārvalde
Grāmatvedība
Dotācijas
sabiedriskām

163 903
25 804
86 278

2 607
0
0

Personas datu aizsardzības spec.
apmācības, lēmums Nr. 66 no 27.03.2014.
EUR 1024; Putnu festivāls 2014., lēmums
Nr. 86 no 24.04.2014. EUR 300,Līgums ar
166 I.Samuli EUR 1283, 29.05.2014. lēmums
510 Nr. 126
25 804
86 278

36 341

3000

Finansējums projektu konkursam
39 341 Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem
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organizācijām
Kredītprocenti
Skolēnu apmācība
Dzimtsarakstu nod.
01.Kopā

8 668
84 546
13 278
418
818

Policija
Pašvaldības policija
Bāriņtiesa
03.Kopā

142
35 976
19 904
56 022

Būvvalde
Sab. derīgais darbs
Transports
04. Kopā

17 318
20 136
77 123
114
577

“Ziemeļkurzemes”p
roj.
Pārējā vides
aizsardz.

356

196
491
Kolkas
saimnieciskais
dienests
Ielu
apsaimniekošana
05. Kopā
NĪN
Attīstības nodaļa
06. Kopā
SIA "Dundagas
veselības centrs"
LAT LIT projekts
07. Kopā
Sports

225
927
132
186
554
960
165
043
77 218
242
261
40 354
24 699
65053
26 132

Bibliotēkas
90 119
Kubalu skolamuzejs
33 116

0
0
0
2 607

8 668
84 546
13 278
421
425

0
142
0 35 976
0 19 904
0
56
022
0 17 318
0 20 137
0 77 123
0
114
578
0

356

207
011

10520
3 985
-12
250
95
-27
762
0
-21
246

Par piedalīšanos NVA skolēnu
nodarbināšanai vasaras
brīvlaikā,29.05.2014. lēmums Nr. 128,
EUR 6700, malka no pansijas EUR
1660, melnzemei EUR 1260, koku
nociršanai EUR 900
Papildus finansējums Kolkas ietves
izbūvei un būvuzraudzībai, no
ietaupījumiem

229
912
119
936 Ietaupījums iepirkuma rezultātā
555
055
137
281 Ietaupījums iepirkuma rezultātā
77 218
221
015

0 40 354
-3 985 20 714 ietaupījums
-3 985 61068
Volejbola aprīkojuma iegāde , lēmums
1 800 27 933 Nr. 161 no 26.06.2014.
Bibliotekāru dalība vasaras
novadpētniecības konferencē,
64 90 183 29.05.2014. lēmums nr. 146
Kubalu skolas - muzeja ēkas un šķūņa
jumtu nomaiņa, lēmums Nr. 127 no
14 547 47 663 29.05.2014.
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Pils

Kolkas tautas nams
Avīze
08. Kopā

238
798 12 574
0
58 134
25 200
0
47150 28 985
0

PII "Kurzemīte"
PII "Rūķītis"
Dundagas vsk.
Skolas piens
Kolkas pamatsk.

Kolka internāts
MM skola

241
866
77 626
632
070
2 846

-5 452
3 172

186
351
19 858

11 583
0

167
798

9 038

1 250
0

Mazirbes projekts

Mazirbe
09.Kopā
Sociālais dienests
Pansija
Jaundundaga
Pabalsti
10. Kopā
Kredītsaistības
Kopā
KOPĀ PAVISAM

10 094
2 877
225
0
236
15669 19 863
16
41 117
0

Pils balkona rekonstrukcija EUR
18737, 29.05.2014. lēmums Nr. 127,
samazinājums EUR 7624, papildus līdz
izglītojamo godināšanai EUR 409
lēmums Nr. 132 no 29.05.2014., EUR
251 1052 dārznieks, lēmums Nr. 158 no
372 26.06.2014.
58 134
25 200
50048
5
Atmaksājamā valsts budžeta
243 mērķdotācija Valsts kasei, 29.05.2014.
116 lēmums nr. 131
77 626
626 Ietaupījums no skolas kāpnēm EUR
618 8258, brīvpusdienām EUR 2806
6 018 No ieņēmumiem
Dabas zinību kabineta remonts Kolkas
197 pamatskolā EUR 11583, 29.05.2014.
934 lēmums Nr. 127
19 858
kabineta remonts DMM skolā,
176 29.05.2014. lēmums Nr. 127 EUR
836 7683, papildus finansējums EUR 1355
Mazirbes internātpamatskolas
projektam papildus finansējums,
12 971 29.05.2014. lēmums Nr. 127
225
236
15848
58
41 117

22 325 -1 660 20 665 Malkas nauda uz pārējo vidi
88 208
0 88 208
15165 -1 660 14999
0
0
172
172
024
0
024
17202
0 17202
4
4
3 810 24 659 3 836
609
519

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu EUR 210 440 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 76 622
apmērā, kā arī datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai.
24

2014. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums ir EUR 7 910 un speciālā budžeta līdzekļu
atlikums ir EUR 63 293.
Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 24.jūlija saistošos noteikumus Nr.
7 „Par Dundagas novada pašvaldības budžeta 2014. gadam grozījumiem”.
Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai, Finanšu speciālistei

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.181.
24.07.2014.

10.§
Par atkritumu apsaimniekošanas maksu
Pamatojums
1.Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants.
2. SIA EKO Baltia vide vēstule.
Mērķis
Administratīvās teritorijas uzturēšana un atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole.
Izvērtējums
Pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Dundagas
novada pašvaldība ar 28.03.2013 lēmumu Nr.51, sēdes protokols Nr.6 apstiprinājusi SIA EKO
Baltia vide piedāvāto atkritumu apsaimniekošanas tarifu 5,56 EUR/m³ un PVN. Izmainoties
dabas resursu nodoklim par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā,
atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” saskaņojot ar sabiedrisko pakalpojumu
regulatoru, ir palielinājusi sadzīves atkritumu deponēšanas tarifu par EUR 10,10 par vienu
tonnu un PVN.
Saskaņā ar savstarpējā līguma 4.2.1 punktu SIA EKO Baltia vide ir tiesības Līguma darbības laikā
iesniegt grozījumus par atkritumu apsaimniekošanas maksu, ja mainās sabiedrisko pakalpojumu
regulatora noteiktais tarifs atkritumu ievešanai poligonā “Janvāri” un SIA AAS Piejūra
pārkraušanas – šķirošanas stacijās.
Pārrēķinot cenas pieaugumu atbilstoši iepirkuma nolikumam, kurā noteikts, ka viena
kubikmetra sadzīves atkritumu svars ir 157,98 kg, tad ņemot vērā atkritumu deponēšanas
maksas pieaugumu, tad atkritumu izvešanas pakalpojuma cena paaugstināsies par EUR 1,60.
Līdz ar to jaunais atkritumu izvešanas tarifs ir EUR 7,16 un PVN.
Šāds atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugums apstiprināts AAS “Piejūra” akcionāru
sapulcē 2.07.2014 un tas stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri.

Dundagas novada Dome nolemj:
1) Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu EUR 7,16 (bez PVN)
par 1 m3 ar 2014.gada 1.septembri.
2) Attīstības un plānošanas komitejā pārrunāt atkritumu apsaimniekošanas u.c.
komunālo pakalpojumu jautājumus.
Lēmums nosūtāms: SIA “Ziemeļkurzeme” un Kolkas pagasta pārvaldei
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam.
Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.182.
24.07.2014.

11.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Mērķis
Nokavēto nodokļa maksājumu piedziņa
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo daļu V.P. xxx ir
atbildīgs par nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu un savlaicīgu nomaksu.
Ņemot vērā, ka V.P. nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par īpašumu Dundagas novada Indrāniņi (kadastra Nr.8850 014 0031), ir
uzsākts nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 2014.gada 24.jūlijā kopējais nekustamā īpašuma
nodokļa parāds ir €1412,50 (viens tūkstotis četri simti divpadsmit euro un 50 centi).
29.05.2011. maksāšanas paziņojums 11-2303, kas stājās spēkā 05.05.2011. un kļuva
neapstrīdams 29.06.2011., 22.03.2012. maksāšanas paziņojums 12-2518, kas stājās
spēkā 29.03.2012. un kļuva neapstrīdams 22.04.2012., 20.02.2013. maksāšanas
paziņojums 13-1670, kas stājās spēkā 27.02.2013. un kļuva neapstrīdams 20.03.2013.,
03.02.2014.maksāšanas paziņojums 14-1725, kas stājas spēkā 10.02.2014. un kļuva
neapstrīdams 03.03.2014.
Dundagas novada pašvaldība 2014.gada 02.jūnijā ar vēstuli Nr DD-323.1/14/218 brīdināja V.P., ka viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas
viņam jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu. Izskatot
Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma nodokļa
administratora iesniegtos materiālus, Dundagas novada domes Finanšu komiteja
konstatēja, ka V.P. nav samaksājis nekustamā īpašuma nodokli.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītajai daļai lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda nodokļu
27

administrācijas amatpersonas atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināti tiesu
izpildītāji.
Tā kā uz šo nodokļa maksātāju neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu
bezstrīda piedziņu, kā arī, pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu; Administratīvā procesa likuma 62.panta
pirmo daļu un 65.panta pirmo daļu; likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pantu,
18.pantu, 26.pantu un 26.1 pantu; likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta
pirmo daļu un 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1
panta pirmās daļas 2.punktu pieņemams lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu
bezstrīda piedziņu no V.P.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piedzīt bezstrīda kārtībā no V.P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu:
Pamatpa Nokavējuma
Saņēm
Kopā
Personīgā
rāds
ēja
Konts
nauda
konta Nr.
(euro) iestāde
(euro)
(euro)
AS „Swedbank”; konta Nr.
LV72HABA0551
025898982; kods:
HABALV22

624

927,10

485,40

KOPĀ

927,10

485,40

Dundag
as
1412,50 novada vai
pašvaldī
AS „Citadele banka”;
ba
konta Nr.
LV65PARX00075064900
02; kods: PARXLV22
1412,50

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu lēmumu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). Administratīvā
procesa likuma 70.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvais akts (lēmums) stājas
spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Savukārt, Administratīvā procesa likuma
70.panta otrā daļa nosaka, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms,
ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā arī
tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Lēmums nosūtāms: V.P.
Lēmums nododams izpildei: Zvērinātam tiesu izpildītājam.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns
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12.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Mērķis
Nokavēto nodokļa maksājumu piedziņa
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo daļu K.K. xxx ir
atbildīgs par nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu un savlaicīgu nomaksu.
Ņemot vērā, ka K.K. nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus
par īpašumiem Dundagas novada „Atvari” (kadastra Nr.8850 012 0014), „Dūkas”
(kadastra Nr.8850 012 0013) un „Mazziemeļnieki” (kadastra Nr.8850 008 0065), ir
uzsākts nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 2014.gada 24.jūlijā kopējais nekustamā īpašuma
nodokļa parāds ir € 1604.81 (viens tūkstotis seši simti četri euro un 81 cents).
07.03.2012. maksāšanas paziņojums 12-2200, kas stājās spēkā 15.03.2012. un kļuva
neapstrīdams 07.04.2012., 04.02.2013. maksāšanas paziņojums 13-70, kas stājās spēkā
14.02.2013. un kļuva neapstrīdams 04.03.2013., 29.01.2014. maksāšanas paziņojums
14-1065, kas stājās spēkā 06.02.2014.un kļuva neapstrīdams 29.02.2014.
Dundagas novada pašvaldība 2014.gada 02.jūnijā ar vēstuli Nr DD-323.1/14/216 brīdināja K.K., ka viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas
viņam jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu. Izskatot
Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma nodokļa
administratora iesniegtos materiālus, Dundagas novada domes Finanšu komiteja
konstatēja, ka K.K. nav samaksājis nekustamā īpašuma nodokli.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītajai daļai lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda nodokļu
29

administrācijas amatpersonas atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināti tiesu
izpildītāji.
Tā kā uz šo nodokļa maksātāju neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu
bezstrīda piedziņu, kā arī, pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu; Administratīvā procesa likuma 62.panta
pirmo daļu un 65.panta pirmo daļu; likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pantu,
18.pantu, 26.pantu un 26.1 pantu; likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta
pirmo daļu un 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1
panta pirmās daļas 2.punktu pieņemams lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu
bezstrīda piedziņu no K.K.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piedzīt bezstrīda kārtībā no Kārļa Kantsona nekustamā īpašuma nodokļa parādu:
Personī Pamatparā Nokavējuma
ds
gā konta
nauda
Nr.
(euro)
(euro)

Kopā
(euro)

9167

1016.80

227.03

1243.83

9165

254.87

59.26

314.13

9162

34.72

2.75

37.47

9163

7.60

1.78

9.38

Saņēm
ēja
iestāde

Konts

AS „Swedbank”; konta Nr.
LV72HABA0551
Dundag
025898982; kods:
as
HABALV22 vai
AS
novada
„Citadele banka”; konta
pašvaldī
Nr.
ba
LV65PARX00075064900
02; kods: PARXLV22

KOPĀ
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu lēmumu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). Administratīvā
procesa likuma 70.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvais akts (lēmums) stājas
spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Savukārt, Administratīvā procesa likuma
70.panta otrā daļa nosaka, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms,
ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Administratīvais akts uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā arī
tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Lēmums nosūtāms: K.K.
Lēmums nododams izpildei: Zvērinātam tiesu izpildītājam.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.184.
24.07.2014.

13.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Mērķis
Nokavēto nodokļa maksājumu piedziņa
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo daļu R.Š. xxx
ir atbildīgs par nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu un savlaicīgu nomaksu.
Ņemot vērā, ka R.Š. nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par īpašumu Dundagas novada Pipari (kadastra Nr.8850 021 0062), ir
uzsākts nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 2014.gada 24.jūlijā kopējais nekustamā īpašuma
nodokļa parāds ir € 4495.74 (četri tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro un 74
centi). 29.05.2011. maksāšanas paziņojums 11-2307, kas stājās spēkā 06.06.2011. un
kļuva neapstrīdams 29.06.2011., 05.03.2012. maksāšanas paziņojums 12-2118, kas
stājās spēkā 13.03.2012. un kļuva neapstrīdams 05.04.2012., 06.02.2013. maksāšanas
paziņojums 13-173, kas stājās spēkā 14.02.2013. un kļuva neapstrīdams 06.03.2013.,
05.02.2014.maksāšanas paziņojums 14-2275, kas stājas spēkā 12.02.2014. un kļuva
neapstrīdams 05.03.2014.
Dundagas novada pašvaldība 2014.gada 02.jūnijā ar vēstuli Nr DD-323.1/14/215 brīdināja R.Š., ka viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas
viņam jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu. Izskatot
Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma nodokļa
administratora iesniegtos materiālus, Dundagas novada domes Finanšu komiteja
konstatēja, ka R. Š. nav samaksājis nekustamā īpašuma nodokli.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītajai daļai lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda nodokļu
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administrācijas amatpersonas atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināti tiesu
izpildītāji.
Tā kā uz šo nodokļa maksātāju neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu
bezstrīda piedziņu, kā arī, pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu; Administratīvā procesa likuma 62.panta
pirmo daļu un 65.panta pirmo daļu; likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pantu,
18.pantu, 26.pantu un 26.1 pantu; likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta
pirmo daļu un 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1
panta pirmās daļas 2.punktu pieņemams lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu
bezstrīda piedziņu no R.Š.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piedzīt bezstrīda kārtībā no R. Š. nekustamā īpašuma nodokļa parādu:
Personī Pamatparā Nokavējuma
ds
gā konta
nauda
Nr.
(euro)
(euro)

Kopā
(euro)

Saņēm
ēja
iestāde

Konts

AS „Swedbank”; konta Nr.
LV72HABA0551
025898982; kods:
HABALV22

818

2801.04

1694.70

KOPĀ

2801.04

1694.70

Dundag
as
4495.74 novada vai
pašvaldī
AS „Citadele banka”;
ba
konta Nr.
LV65PARX00075064900
02; kods: PARXLV22
4495.74

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas
tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). Administratīvā procesa likuma
70.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad
tas paziņots adresātam. Savukārt, Administratīvā procesa likuma 70.panta otrā daļa
nosaka, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais
akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts
sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Lēmums nosūtāms: R.Š.
Lēmums nododams izpildei: Zvērinātam tiesu izpildītājam.
Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.185.
24.07.2014.

14.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punkts, 41.panta pirmās daļas
3.punkts; Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa un 65.panta pirmā daļa;
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pants, 18.pants, 26.pants un 26.1 pants; likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta pirmā daļa un 9.panta pirmā un otrā daļa,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1 panta pirmās daļas 2.punkts
Mērķis
Nokavēto nodokļa maksājumu piedziņa
Izvērtējums
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo daļu Modris
Jansons (personas kods:010458-12526) ir atbildīgs par nekustamā īpašuma nodokļa
pilnīgu un savlaicīgu nomaksu.
Ņemot vērā, ka M.J. nav savlaicīgi veicis nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus
par īpašumu Dundagas novada Purgaļi Lūši (kadastra Nr.8850 017 0058), ir uzsākts
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā. 2014.gada 24.jūlijā kopējais nekustamā īpašuma nodokļa
parāds ir € 1207,44 (viens tūkstotis divi simti septiņi euro un 44 centi). 19.04.2011.
maksāšanas paziņojums 11-1895, kas stājās spēkā 26.04.2011. un kļuva neapstrīdams
19.05.2011., 08.03.2012. maksāšanas paziņojums 12-2286, kas stājās spēkā 15.03.2012.
un kļuva neapstrīdams 08.04.2012., 06.02.2013. maksāšanas paziņojums 13-1192, kas
stājās spēkā 14.02.2013. un kļuva neapstrīdams 06.03.2013., 29.01.2014. maksāšanas
paziņojums 14-965, kas stājās spēkā 06.02.2014.un kļuva neapstrīdams 29.02.2014.
Dundagas novada pašvaldība 2014.gada 02.jūnijā ar vēstuli Nr DD-323.1/14/217 brīdināja Modri Jansonu, ka viena mēneša laikā no brīdinājuma
saņemšanas dienas viņam jāsamaksā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
nokavējuma naudu. Izskatot Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
Nekustamā īpašuma nodokļa administratora iesniegtos materiālus, Dundagas novada
domes Finanšu komiteja konstatēja, ka M.J. nav samaksājis nekustamā īpašuma nodokli.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītajai daļai lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda nodokļu
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administrācijas amatpersonas atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināti tiesu
izpildītāji.
Tā kā uz šo nodokļa maksātāju neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu
bezstrīda piedziņu, kā arī, pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu; Administratīvā procesa likuma 62.panta
pirmo daļu un 65.panta pirmo daļu; likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.pantu,
18.pantu, 26.pantu un 26.1 pantu; likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta
pirmo daļu un 9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.1
panta pirmās daļas 2.punktu pieņemams lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu
bezstrīda piedziņu no M.J.
Dundagas novada Dome nolemj:
Piedzīt bezstrīda kārtībā no M.J. nekustamā īpašuma nodokļa parādu:
Personīg
ā konta
Nr.

Pamatpar
āds
(euro)

Nokavējuma
nauda
(euro)

Kopā
(euro)

817

926,08

264,05

1190,13

4216

15,16

2,15

17,31

KOPĀ

941,24

266,20

1207,44

Saņēm
ēja
iestāde

Konts

AS „Swedbank”; konta Nr.
LV72HABA0551
Dundag
025898982; kods:
as
HABALV22 vai
AS
novada
„Citadele banka”; konta
pašvaldī
Nr.
ba
LV65PARX00075064900
02; kods: PARXLV22

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas
tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). Administratīvā procesa likuma
70.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad
tas paziņots adresātam. Savukārt, Administratīvā procesa likuma 70.panta otrā daļa
nosaka, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais
akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvais akts
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja adresāts
sūtījumu faktiski saņēmis agrāk.
Lēmums nosūtāms: M.J.
Lēmums nododams izpildei: Zvērinātam tiesu izpildītājam.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.186.
24.07.2014.

15.§
Par maksas pakalpojumiem Anstrupes kapličā
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkts. ,saistošie noteikumi par
pašvaldības 2014.gada budžetu.
Mērķis
Maksas pakalpojumu noteikšana kapličā.
Izvērtējums
1) Dundagas novada Dundagas pagastā ir noteikti maksas pakalpojumi Anstrupes
kapličā. Pārejot uz eiro, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu apmēru eiro-par
uzglabāšanu līdz 12 stundām EUR 4.00; par uzglabāšanu līdz 24 stundām EUR 8.00; par
kapličas izmantošanu izvadīšanas ceremonijai EUR 35.00(t.sk. PVN.).
Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt maksas pakalpojumus Anstrupes kapličā par uzglabāšanu līdz 12 stundām EUR
4.00; par uzglabāšanu līdz 24 stundām 8.00 EUR; par izmantošanu izvadīšanas
ceremonijai EUR 35.00 (t.sk.PVN.) ar 01.08.2014.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.187.
24.07.2014.

16.§
Par maksas pakalpojumiem sabiedriskajā tualetē
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkts, saistošie noteikumi par
pašvaldības 2014.gada budžetu.
Mērķis
Maksas pakalpojumu noteikšana sabiedriskajā tualetē.
Izvērtējums
Dundagas novada Dundagas pagastā ir noteikti maksas pakalpojumi sabiedriskajā
tualetē. Pārejot uz eiro, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu apmēru eiroskolniekiem EUR 0.15, pieaugušajiem EUR 0.30(t.sk. PVN.).
Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt maksas pakalpojumu sabiedriskajā tualetē skolniekiem EUR 0.15, pieaugušajiem
EUR 0.30 ar 01.08.2014.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.188.
24.07.2014.

17. §
Par tirgus nodevām
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkts. ,saistošie noteikumi par
pašvaldības 2014.gada budžetu.
Mērķis
Tirgus nodevu noteikšana.
Izvērtējums
1) Dundagas novada Dundagas pagastā ir noteiktas tirgus nodevas pielietošanai
Dundagas tirgū. Tirgus nodeva ir piemērota vienai tirdzniecības vietai (viens galds,
viena automašīna).Pārejot uz eiro, nepieciešams noteikt tirgus nodevu apmēru eiro(t.sk.
PVN.).(sk.pielikumu)
Dundagas novada Dome nolemj:
Noteikt Dundagas tirgū pielikumā minētās tirgus nodevas ar 01.08.2014.
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.189.
24.07.2014.

18.§
Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja
speciālista amata slodzi un darba vietas tehnisko nodrošinājumu
PAMATOJUMS
Dundagas novada domes lēmums Nr.321 (prot. Nr.14., 36§, 16.12.2009) „Dundagas
novada domes Kubalu skolas – muzeja vidēja termiņa darbības stratēģija (2010-2014)”
Dundagas novada domes apstiprinātais pašvaldības iestādes „Kubalu skola – muzejs”
budžets 2014. gadam.
Dundagas novada domes lēmums Nr. 333 (prot. Nr.24., 29§, 19.12.2013) „Par
grozījumiem atlīdzības noteikšanas kārtībā”
Dundagas novada lēmums Nr.1. (prot. Nr.2., 2§, 02.01.2014) „Par amatpersonu un
darbinieku darba algas noteikšanas kārtības 1.pielikumu”
MĒRĶIS
1. Īstenot ar Dundagas novada domes lēmumu apstiprinātajā „Dundagas novada domes
Kubalu skolas – muzeja vidēja termiņa darbības stratēģijā (2010-2014)” noteikto
prioritāro uzdevumu: nodrošināt muzeja speciālistam finansējumu pilna laika darba
slodzei un novērsti ar nepietiekamu muzeja personāla finansējumu saistītos
ierobežojumus muzeja pamatfunkciju īstenošanā (krājuma, pētnieciskā un izglītojošā
darba veikšanā).
2.
Atrisināt radušos problēmu muzeja speciālista darba vietas tehniskajam
nodrošinājumam, organizējot finansējumu jauna datora sistēmbloka un
programmatūras licenču iegādei.
IZVĒRTĒJUMS
1) 16.12.2009. apstiprinot Muzeja atkārtotai akreditācijai nepieciešamos
dokumentus, Dundagas novada Dome pieņēmusi lēmumu Nr.321 (prot. Nr.14.,
36§, 16.12.2009), ar kuru apstiprina nepieciešamību „nodrošināt finansējumu
muzeja speciālista pilna laika slodzei”.
2) Sastādot 2014. gada Muzeja budžeta projektu, muzeja speciālista amata vietai
noteikts nepilnas slodzes apjoms, ievērojot amata vietas izpildītāja veselības
stāvokļa noteiktus darba spēju ierobežojumus.
3) Pieņemot lēmumu, ievērojami sekojoši apstākļi:
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-

muzeja speciālista amata vietas vakance un nepieciešamība darba piedāvājuma
nosacījumu sagatavošanai,
lēmuma atlikšana rada risku Muzeja atkārtotas akreditācijas (06.05.2015)
sekmīgai sagatavošanai (nepieciešams muzeja speciālista darbs pilnas slodzes
apjomā),
Muzeja budžetā 2014. gadam atalgojuma sadaļā esošais finansējums ir
pietiekams muzeja speciālista pilnas slodzes finansējumam laika periodā
01.09.2014 - 31.12.2014.

4) Muzeja vecākā speciālista darba vietas datora sistēmblokam (iegādāts 2005.
gadā) konstatēts pamatplates tehnisks bojājums. Dators esošajā stāvoklī nav
lietojams un tā sistēmbloka pamatplates nomaiņai nav racionāla pamatojama.
Muzeja speciālista amata pienākumu veikšanai nepieciešams jauns sistēmbloks
un licences programmatūrai. Finansējums datora sistēmbloka un
programmatūras licenču iegādei 710 eiro apjomā nodrošināms veicot grozījumus
Muzeja budžetā 2014.gadam. Muzeja budžetā 2014. gadam apstiprinātie līdzekļi
(sadaļa 1119 „Darbinieku mēnešalga”) ir pietiekami pilnas slodzes
nodrošinājumam muzeja speciālistam laika periodā (01.09.2014 - 31.12.2014).
Paredzamo līdzekļu atlikumu budžeta sadaļā (sadaļa 1119 „Darbinieku
mēnešalga”) 710 eiro apjomā iespējams novirzīt budžeta sadaļā 5238
„Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika”, atrisinot iepriekšminēto problēmu
ar muzeja speciālista darba vietas tehnisko nodrošinājumu.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Veikt grozījumus Kubalu skolas-muzeja budžetā 2014.gadam, novirzot līdzekļus
710 eiro apjomā no sadaļas 1119 „Darbinieku mēnešalga” uz sadaļu 5238
„Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika”- Muzeja speciālista darba vietas
tehniskajam nodrošinājumam (datora sistēmbloka un programmatūras licenču
iegādei).
2.
Augusta Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā uzklausīt un diskutēt
par muzeja darbības pārskatu.

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.190.
24.07.2014.

19.§
Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
galīgās redakcijas apstiprināšanu
Pamats
1.
Dundagas novada domes 24.04.2014. sēdes lēmums Nr. 107 (protokola Nr. 7. 25.
§) „Par Dundagas novada pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas publisko
apspriešanu”.
2.
Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 92., 92.1. un 93. punkts.
Mērķis
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 24.04.2014. sēdes lēmums Nr. 107 (protokola Nr. 7. 25.
§) „Par Dundagas novada pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas publisko
apspriešanu” tika nolemts no 2014. gada 12.maijam līdz 2.jūnijam Dundagas novada
Dundagas pagasta teritorijas plānojuma ar grozījumiem 2. redakciju (turpmāk teritorijas plānojuma ar grozījumiem 2. redakcija) nodot publiskajai apspriešanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.711) 92. punktu, pēc
publiskās apspriešanas un šo noteikumu 89.punktā minēto atzinumu saņemšanas
pašvaldība izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un izstrādes vadītāja sagatavoto
ziņojumu, kurā ietverts pārskats par institūciju atzinumiem un saņemtajiem
priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, kā arī noraidījuma
pamatojums, veic nepieciešamos precizējumus teritorijas plānojuma pilnveidotajā
redakcijā un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
92.1. apstiprināt teritorijas plānojuma galīgo redakciju un iepazīstināt ar to
sabiedrību;
92.2. pilnveidot teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un
publiskās apspriešanas rezultātiem, ievērojot šo noteikumu 88., 89. un 90.punktā
noteikto kārtību;
92.3. atcelt lēmumu par izstrādātās redakcijas apstiprināšanu un izstrādāt to no jauna
atbilstoši jaunam darba uzdevumam, ievērojot šajā nodaļā noteiktās prasības.
Dundagas novada pašvaldība ir saņēmusi Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu
Nr. 14 (27.06.2014.), kurā birojs konstatē, ka Vides pārskats kopumā atbilst normatīvo
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aktu prasībām un tajā sniegts izraudzītā risinājuma pamatojums, tomēr atbilstoši
atzinumā norādītajam, tajā veicami atsevišķi labojumi/papildinājumi.
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti ir
izvērtējuši institūciju atzinumus un veikuši nepieciešamos precizējumus. Tā kā labojumi
pārsvarā ir redakcionāli, tad teritorijas plānojuma ar grozījumiem 2. redakcija būtu
apstiprināma kā galīgā redakcija.
MK noteikumi Nr.711 93. punkts nosaka, ka ja tiek pieņemts šo noteikumu
92.1.apakšpunktā minētais lēmums, pašvaldība nodrošina teritorijas plānojuma galīgās
redakcijas publiskošanu, ievietojot to TAPIS un pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņojot
citos sabiedrībai pieejamos veidos, kā arī norāda termiņu, kas nav īsāks par trim
nedēļām, kurā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma ar
grozījumiem 2.redakciju kā galīgo redakciju.
2. Noteikt ka sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma grozījumu
galīgo redakciju pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv no 04.08.2014.
līdz 24.08.2014.
3. Paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas
apstiprināšanu publicēt laikrakstā „Dundadznieks”.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.191.
24.07.2014.

20.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Apeņi-II”
Pamats
1.
SIA „Ventmetrs” valdes locekļa O.H. 04.07.2014. iesniegums Nr. 229/2014
(reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 08.07.2014. ar Nr. DD-3-31.2/14/681).
Dundagas novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmums Nr.93 (protokols
2.
Nr.7, 11.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Apeņi-II”.
3. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 1. daļa, 4. daļa un 15.
panta 1. daļa.
5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts
Mērķis
Sadalīt nekustamā īpašuma „Apeņi-II” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8850 031 0003 divās zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un
piekļūšanas iespējas izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmums Nr.93 (protokols
Nr.7, 11.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Apeņi-II”
tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Apeņi-II” (kadastra
Nr. 8850 031 0003) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0003, sadalot to
divās daļās.
Nekustamā īpašuma „Apeņi-II” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 031
0003 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma
zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Piekļuve abām zemes
vienībām iespējama pa esošo ceļa servitūta teritoriju, kas pieslēdzas esošai
nobrauktuvei
no
valsts
autoceļa
P125
Talsi – Dundaga – Mazirbe.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 1. daļa
nosaka, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina,
bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos
piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome.
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Saskaņā ar likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 4.
daļu apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām, kā
arī ielām, laukumiem vienā republikas pilsētā vai novada teritoriālajā iedalījumā novada pilsētā vai novada pagastā - nedrīkst atkārtoties.
Likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15. panta 1. daļa
nosaka, ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma
vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu
nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus
apstākļus.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu
lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Dundagas novada Dome nolemj:
1.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Apeņi-II” ar kad. Nr. 8850 031
0003 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 031 0003 sadalīšanai divās zemes
vienībās.
- Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2. neapbūvētai 2,9 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu „Mežapiņi” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).
3. neapbūvētai 3,1 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 paturēt nosaukumu „Apeņi-II” 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: 1. SIA „Ventmetrs” – Kuldīgas iela 11, Ventspils, LV-3601.
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.192.
24.07.2014.

21.§
Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 292 „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki”
Pamats
Dundagas novada domes 28.11.2013. sēdes lēmums Nr. 292 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki””.
Dundagas novada domes 29.05.2014. sēdes lēmums Nr. 145 „Par grozījumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2014. lēmumā Nr. 292 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki””.
Mērķis
Precizēt lēmumu.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 28.11.2013. sēdes lēmumu Nr. 292. „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki”” (turpmāk - lēmums Nr.292)
tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Veidnieki” ar
kadastra Nr. 8850 021 0070 (turpmāk nekustamais īpašums „Veidnieki”) zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0070, sadalot to trīs daļās.
Ar Dundagas novada domes 29.05.2014. sēdes lēmumu Nr. 145 „Par grozījumiem
Dundagas novada Domes 28.11.2014. lēmumā Nr. 292 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki”” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Veidnieki” sadalīšanai piecās daļās. Lēmums tika
papildināts ar 7.punktu, kas noteica, ka 1.zemes vienības minimālais platums ir jānosaka
ne mazāku par 12 metriem.
Pēc sarunām ar nekustamā īpašuma „Veidnieki” īpašnieku Egonu Jankevicu tika
konstatēts, ka lēmumā noteiktais 1. zemes vienības minimālais platums ir pārāk liels un
apgrūtina citu zemju vienību izmantošanu. Izdalot 1. zemes vienību 12 metru platumā tā
daļēji sevī iekļautu 5. zemes vienībā esošu apbūvi, kā arī 3. zemes vienībā esošus vecos
pamatus, kas izmantojami/plānoti jaunas apbūves veidošanai.
Lai izstrādājot zemes ierīcības projektu un izdalot jaunu zemes vienību ceļa
vajadzībām netiktu papildus apgrūtinātas citas zemju vienības, 1. zemes vienības
minimālo platumu jānosaka ne mazāku par 8 metriem.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Veikt grozījumus Dundagas novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmumā
Nr. 292. „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Veidnieki””,
izsakot nolemjošās daļas 7. punktu šādā redakcijā:
„7. 1. zemes vienības minimālo platumu noteikt ne mazāku par 8 metriem”.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA „Metrum” Talsu birojs – Valdemāra iela 17, Talsi, LV-3201.
1. E.J. – Dundagas novada pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.193.
24.07.2014.

22.§
Par lietošanas mērķa maiņu „Juri”
Pamats
1.
A.H. 10.07.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 11.07.2014.
ar Nr.DD-3-26.2/14/308-H).
Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas
2.
novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
3.
MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņa
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir saņēmusi A.H. 2014. gada 10.
jūlija
iesniegumu
(reģistrēts
pašvaldībā
11.07.2014.
ar
Nr.DD-3-26.2/14/308-H), kurā tiek lūgts mainīt nekustamā īpašuma „Juri” lietošanas
mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūve” uz „neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme”.
A.H. īpašumā Saunaga ciemā Kolkas pagastā atrodas 1,08 ha liels nekustamais
īpašums „Juri” ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0024 (turpmāk - nekustamais īpašums
„Juri”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0024.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” nekustamais
īpašums „Juri” atrodas „Mežaines ar mājvietām teritorijā” (MZ), kurā ir atļauts veidot
apbūvi.
Atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra informāciju, nekustamajam īpašumam
„Juri” 1,08 ha platībā noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „individuālo
dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods 0601).
Nekustamajā īpašumā „Juri” neatrodas būves, tam nav pievilktas un izbūvētas
inženierkomunikācijas. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7. punktu, lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi
noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV
nodaļā minētajām prasībām.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma „Juri” ar kadastra Nr. 8862 005 0024 zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8862 005 0024, 1,08 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi uz neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1) A. H.
2) Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram: Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.194.
24.07.2014.

23.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Tūļas”
Pamats
1.
SIA „Fragaria” pārstāvja K.B. 17.07.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas
novada pašvaldībā 17.07.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/316-F).
2.
Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
3.
12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”.
4.
Dundagas novada domes 2014. gada 27. marta sēdes lēmums Nr.67 (protokols
Nr.5, 9.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Tūļas”.
Mērķis
Sadalīt īpašuma „Tūļas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0001
četrās zemes vienībās, norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas
iespējas izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2014. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr.67 (protokols
Nr.5, 9.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Tūļas” tika
atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Tūļas” (kadastra Nr.
8850 024 0001) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0001, sadalot to
četrās daļās.
Nekustamā īpašuma „Tūļas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0001
ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma zemes
robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, aizsargjoslas un ir saskaņots ar
nepieciešamajām institūcijām.
Projektētā 3. un 4. zemes vienība pēc sadalīšanas kalpos pašvaldības autoceļa Tūļi
uzturēšanai un nodrošinās piekļuvi projektētajai 1. un 2. zemes vienībai.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Tūļas” ar kad. Nr. 8850 024 0001
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 024 0001 sadalīšanai četrās zemes
vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. apbūvētai 43,99 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu „Tūļbogi” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.2. apbūvētai 1,89 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 paturēt nosaukumu „Tūļas” un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.3. neapbūvētai 0,1 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu „Pašvaldības
ceļa Tūļi posms” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā (NĪLM – 1101).
2.4. neapbūvētai 0,02 ha lielajai zemes vienībai Nr.4 piešķirt nosaukumu
„Pašvaldības ceļa Tūļi posms 2” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (NĪLM – 1101).
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. iesniedzējam
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.195.
24.07.2014.

24.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Pamats
A.K. 19.07.2014. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 17.07.2014.
1.
ar Nr.DD-3-26.1/14/318-K).
2.
Latvijas Republikas Centrālā zemes komisijas 30.09.2013. atzinums Nr.9341 „Par
īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”.
3.Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punkts.
4.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2., 4. daļa, 15. panta
1. daļa.
Mērķis
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Dūmeles aramzeme”.
Izvērtējums
K.A. lietojumā Dūmeles teritoriālajā ciemā, Dundagas pagastā atrodas 3,10 ha liels
nekustamais īpašums „Dūmeles aramzeme” ar kadastra Nr. 8850 002 0003 (turpmāk nekustamais īpašums „Dūmeles aramzeme”), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 002 0192.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija 04.04.2011. atzinumu
Nr. 9341 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”,
A.K. ir atzītas īpašuma tiesības uz Dundagas novada Dundagas pagasta zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 8850 002 0192 3,10 ha platībā (par bijušo Ventspils apriņķa
Ēdoles pagasta „Rimzati” nr.113F un 113Fa zemes daļu 2,94 ha platībā), vairāk vai
mazāk – cik izrādīsies pie zemes kadastrālās uzmērīšanas, ņemot vērā pieļaujamo
nesaisti.
Lietotāja lūdz piešķirt nekustamā īpašuma „Dūmeles aramzeme” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8850 002 0192 nosaukumu „Rimzati”.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta četrpadsmitā daļa
nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam
īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Mainīt nekustamajam īpašumam „Dūmeles aramzeme” ar kadastra Nr. 8850 002 0003
nosaukumu uz „Rimzati”.
Lēmums nosūtāms:
A. K.
Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.196.
24.07.2014.

25.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem
„Žoki” un „Jaunžoki”
Pamats
1.
A.E. 2014.gada 16.jūlija iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
17.07.2014. ar Nr. DD-3-26.1/14/317-E)
2. Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts, 8.panta 1.daļas 1.punkts.
3. Dundagas novada Domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas
novada teritorijas plānojumiem”.
4. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”.
Mērķis
Zemes vienību robežu pārkārtošana.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Jaunžoki” ar kadastra Nr.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. Nekustamā īpašuma „Jaunžoki” īpašniece ir A.E.
Nekustamā īpašuma „Žoki” ar kadastra Nr.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
8862 003 0101. Nekustamā īpašuma „Žoki” īpašnieks ir A.L.
Īpašuma „Žoki” īpašnieks A.L. ir pilnvarojis A.E. (turpmāk – pilnvarotā persona)
pārstāvēt savas intereses attiecībā uz nekustamo īpašumu „Žoki” jebkurā vietā un laikā
visās valsts, pašvaldības, administratīvajās, tiesu un citās iestādēs, institūcijās,
organizācijās un uzņēmumos, attiecībās ar visām fiziskām un juridiskām personām,
pieprasīt, iesniegt un saņemt visādu veidu ziņojumus, pieteikumus, izrakstus, norakstus
un citus dokumentus..
Pilnvarotā persona vēlas veikt zemes vienību pārkārtošanu, veicot sekojošas
darbības:
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1) sadalīt nekustamā īpašuma „Jaunžoki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8862 003 0100 divās daļās, atdalot zemes vienību aptuveni 1 ha platībā;
2) sadalīt nekustamā īpašuma „Žoki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8862 003 0010 divās daļās, atdalot zemes vienību aptuveni 1 ha platībā;
3) apvienot no nekustamā īpašuma „Jaunžoki” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8862 003 0100 atdalīto zemes vienību ar no nekustamā īpašuma
„Žoki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0010 atdalīto zemes
vienību, veidojot jaunu nekustamo īpašumu, aptuveni 2 ha platībā.
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. saistošajiem noteikumiem
Nr.21 „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (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.
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 7,95 ha;
2) nekustamā īpašuma „Jaunžoki” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8862 003 0100 (2.zemes vienība), kuras platība būtu aptuveni 2,00 ha;
3) jauna nekustamā īpašuma zemes vienība (3.zemes vienība), kuras platība būtu
aptuveni 2,00 ha.
Piekļūšana zemes vienībām iespējama pa servitūta ceļu, kas pieslēdzas pašvaldības
autoceļam „Ventspils - Tukuma ceļš – Tilmači - Hudzoni”.
Sagatavotais lēmuma projekts:
1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunžoki” ar
kadastra Nr. 8862 003 0100 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003
0100 un nekustamā īpašuma „Žoki” ar kadastra Nr. 8862 003 0010 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 003 0101 robežu pārkārtošanai saskaņā ar
lēmuma 1. pielikumu.
2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
3) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA „ĢeoDati”.
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2) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projekts
jāsaskaņo ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu.
Tie ierosināts atlikt lēmuma pieņemšanu, jo ir jārosina īpašniekiem, izstrādājot zemes
ierīcības projektu, kā atsevišķu vienību izdalīt koplietošanas ceļu, kur viens no
lietotājiem ir pašvaldība.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz Attīstības un plānošanas komiteju augustā;
Sazināties ar projekta iesniedzējiem un vienoties par iespējamo koplietošanas
2.
ceļa izdalīšanu kā atsevišķu vienību.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

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

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.11.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.197.
24.07.2014.

26.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Jaunpigas”
Pamats
„Metrum”
Talsu
biroja
vadītājas
I.B.
17.07.2014.
iesniegums
1. SIA
Nr. 339_a_32-2014 (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 21.07.2014. ar Nr.
DD-3-26.1/14/322-M).
2. Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
3. 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
4. Dundagas novada domes 2014. gada 27. marta sēdes lēmums Nr.68 (protokols Nr.5,
10.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunpigas”.
Mērķis
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunpigas” ar kadastra Nr. 8850 016 0021
sadalīšanu trīs zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un
piekļūšanas iespējas izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2014. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr.68 (protokols
Nr.5, 10.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Jaunpigas”
tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunpigas” (kadastra
Nr. 8850 016 0021) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0021, sadalot to
trīs daļās.
Nekustamā īpašuma „Jaunpigas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 016
0021 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma
zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, aizsargjoslas un ir saskaņots ar
nepieciešamajām institūcijām. Piekļuve visām zemes vienībām iespējama pa esošo ceļa
servitūta teritoriju, kas pieslēdzas esošai nobrauktuvei no valsts autoceļa V1367
Dundaga-Ģipka.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Jaunpigas” ar kad. Nr. 8850 016
1.
0021 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 016 0021 sadalīšanai trīs zemes
vienībās.
2.Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. apbūvētai 1,2 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 paturēt nosaukumu
„Jaunpigas” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.2. neapbūvētai 4,8 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu
„Jaunrīti” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101).
2.3.
neapbūvētai 5,1 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu „Rīti”
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. SIA „Metrum” Talsu birojs – Valdemāra iela 17, Talsi, LV-3201 (3 eksemplāri).
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.

Domes priekšsēdētājs
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27.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pils ielas apbūve”
Pamats
- SIA
„Metrum”
Talsu
biroja
vadītājas
I.B.
18.07.2014.
iesniegums
Nr. 344_a_32-2014 (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 21.07.2014. ar
Nr. DD-3-26.1/14/321-M).
- Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļa.
- 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
- Dundagas novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmums Nr.285 (protokols
Nr.23, 18.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Pils
ielas apbūve”.
Mērķis
Sadalīt nekustamo īpašumu „Pils ielas apbūve” ar kadastra Nr. 8850 020 0477 piecās
zemes vienībās norādot visus apgrūtinājumus, aizsargjoslas un piekļūšanas iespējas
izveidotajām zemes vienībām.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmumu Nr.285
(protokols Nr.23, 18.§) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Pils ielas apbūve” tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Pils ielas apbūve” (kadastra Nr. 8850 020 0477) zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0477, sadalot to piecās daļās.
Nekustamā īpašuma „Pils ielas apbūve” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8850 020 0477 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz
īpašuma zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi, aizsargjoslas un ir saskaņots
ar nepieciešamajām institūcijām.
Piekļuve zemes vienībai Nr.1 un Nr.5 iespējama no Pils ielas, zemes vienībai Nr.2 no Z
puses pa plānotu ceļa servitūtu, zemes vienībai Nr.3 un Nr.4 caur jaunizveidojamo
īpašumu „Pils ielas atzars” pa esošu ceļa servitūtu un plānotu ceļa servitūtu.
Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.panta 2.daļai zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
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Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Pils ielas apbūve” ar kad. Nr. 8850 020
0477 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0477 sadalīšanai piecās zemes
vienībās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
2.1. neapbūvētai 0,17 ha lielajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt nosaukumu „Pils ielas
atzars” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM –
1101).
2.2. neapbūvētai 0,36 ha lielajai zemes vienībai Nr.2 pēc pievienošanas
nekustamajam īpašumam „Dundagas dīķis” (kadastra Nr. 8850 020 0270), piešķirt
nosaukumu „Dundagas dīķis” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa (NĪLM – 0501).
2.3. neapbūvētai 0,39 ha lielajai zemes vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu „Pils iela
11C” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM – 0600).
2.4. neapbūvētai 0,25 ha lielajai zemes vienībai Nr.4 piešķirt nosaukumu „Pils iela
11D” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM – 0600).
2.5. neapbūvētai 0,28 ha lielajai zemes vienībai Nr.5 piešķirt nosaukumu „Pils iela
11E” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM – 0600).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. SIA „Metrum” Talsu birojs – Valdemāra iela 17, Talsi, LV-3201 (3 eksemplāri).
2. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centram – Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, LV-3300.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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28.§
Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
PAMATOJUMS
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta (1) daļas 2) punkts
MĒRĶIS
Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību
IZVĒRTĒJUMS
1. Dundagas novada pašvaldībā 2014.gada 16.maijā saņemts I.J. dzimušas 1942.gada
26.jūlijā, deklarētas xxxxxxxxxxxxx, kura rīkojas uz pilnvaras pamata nekustamā
īpašuma ”Drosmes”, Talsu ielā 14, Dundagā, īpašnieka R.J. vārdā, rakstveida iesniegums,
kurā lūgts anulēt ziņas par L.I., dzimušas xxxx .gada xxx martā, deklarēto dzīvesvietu
adresē Talsu iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads. Iesniegumā I.J.
norādījusi, ka ne viņa, ne nekustamā īpašuma īpašnieks R.J. ar L.I. nav slēguši ne
vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanu, ne telpu īres līgumu, kā arī faktiski L.I.
minētajā adresē nedzīvo jau apmēram 5 gadus.
Iesniegumam pievienota pilnvara, izdota 2013.gada 16.septembrī Dundagas
novada bāriņtiesā, iereģistrēta ar Nr. 171., kas apliecina tiesības I.J. veikt īpašuma
„Drosmes”, Talsu ielā 14, Dundagā, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu R.J. vietā un vārdā.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta (1) daļu pašvaldībai ir
pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētajam ir tiesisks pamats
deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Savukārt Administratīvā procesa likuma
59.panta (1) un (2) daļa nosaka ka, pēc administratīvās lietas ierosināšanas, lai
pašvaldība pieņemtu attiecīgo lēmumu, tai nepieciešams iegūt informāciju, kas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir nepieciešama.
2.1. Pašvaldība 2014.gada 5.jūnijā elektroniski pieprasīja no Talsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas ziņas par nekustamo īpašumu „Drosmes”, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā un konstatēja, ka 1997.gada 9.jūnijā izsniegta Zemesgrāmatas
apliecība, kas apliecina, ka minētā nekustamā īpašuma īpašumtiesības nostiprinātas
zemesgrāmatā uz R.J., dzimuša xxxxxxxxx .gada xxx.decembrī, vārda, nodalījums Nr. 613,
kadastra numurs: 8850 020 0090, (pievienota zemesgrāmatas izdruka uz 2 lp.).
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2.2. Pārbaudot LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personu, redzams, ka L. I.
dzīvesvietu Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā Talsu ielā 14 deklarējusi
2005.gada 1.martā. Pašvaldības arhīvā nav saglabātas personu dzīvesvietas deklarācijas
par 2005.gadu, jo šie dokumenti, saskaņā ar lietu glabāšanas termiņiem, par 2005.gadu
ir jau iznīcinātas (īslaicīgi glabājamas lietas). Līdz ar to ziņas par L.I. norādīto tiesisko
pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē pašvaldībai nav zināmas.
2.3. I.J. papildus mutiski vēl informējusi, ka L.I. apmetusies dzīvot un dzīvesvietu
minētajā adresē deklarējusi uz savstarpējas mutiskas vienošanās pamata - kā palīgs
īpašumā piemājas saimniecības darbos. L.I. ir I.J. krustmātes radiniece. No brīža, kad L. I.
pārcēlusies dzīvot uz citu novadu, I.J. ar L.I. jebkādi kontakti ir zuduši.
3. Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, personai ir tiesisks
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Tādēļ, lai izvērtētu I.J. iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats anulēt
ziņas par L.I. deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība 2014.gada 10.jūnijā nosūtīja L.I. vēstuli
pa pastu ierakstītā sūtījumā, ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules saņemšanas
brīža ierasties pašvaldībā un sniegt viedokli par radušos situāciju, vai arī iesniegt
dokumentus, kas apliecinātu viņas tiesības būt deklarētai iepriekšminētajā adresē.
Viedokļa noskaidrošana nepieciešama, lai pašvaldība iegūtu apstiprinājumu tam, ka
starp abām pusēm noslēgtā mutiskā vienošanās ir izbeigta, un pēc visu apstākļu
izvērtēšanas varētu pieņemt attiecīgu lēmumu.
3.1. Konstatēts, ka L.I. noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradusies un dokumentus
iesniegusi, kas apliecinātu tiesisko pamatu, tātad secināms, ka persona faktiski minētajā
adresē nedzīvo un nav sasniedzama.
3.2. Pašvaldība papildus noskaidrojusi, ka L.I. faktiski dzīvojot Aizkraukles pusē, taču
konkrēta adrese nav zināma. Pirms pāris gadiem L.I. zvanījusi uz pašvaldību un
personīgi lūgusi, lai viņu izdeklarē, pamatojot ar to, ka faktiskās dzīvesvietas pašvaldība
neuzņem dzīvokļu piešķiršanas rindā/nepiešķir dzīvokli, tā kā dzīvesvieta deklarēta citā
(Dundagas) novadā. Pašvaldība šo lūgumu noraidījusi, paskaidrojot, ka anulēt ziņas par
savu deklarēto dzīvesvietu ir iespējams, ja persona ar attiecīgu iesniegumu vēršas
pašvaldībā, kā arī deklarētās dzīvesvietas anulēšanas gadījumā tomēr jāņem vērā, ka 30
dienu laikā būs jādeklarē cita dzīvesvieta, jo par dzīvesvietas nedeklarēšanu var uzlikt
administratīvo sodu.
3.3. Līdz šim arī no īpašuma „Drosmes” īpašnieka J. pašvaldībā nebija saņemtas nekādas
pretenzijas pret L.I. deklarēto dzīvesvietu viņu īpašumā.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā
noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Ņemot vērā I.J. 2014.gada 16.maijā iesniegumā un mutiski norādīto, kā arī pašvaldības
papildus noskaidroto, un ievērojot to, ka L.I. iesniegusi dokumentus, kas apliecinātu
tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība secina, ka starp abām pusēm
noslēgtā mutiskā vienošanās ir izbeigta un personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā. Iepriekš minētais apstiprina, ka ziņas par L.I. deklarēto dzīvesvietu ir
anulējamas.
Izvērtējot lietas apstākļus, Dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
65.panta otro daļu, ir apsvērusi, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds
paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.
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Ievērojot minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas
Dundagas novada Dome nolemj:
Anulēt ziņas par L.I., personas kods ......-..... deklarēto dzīvesvietu adresē Dundagas
novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Talsu iela 14.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta (3) daļai administratīvais akts, kas paziņots kā
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo domes lēmumu I. J.
un L.I. vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Liepājā,
Lielā ielā 4, LV-3401.
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29.§
Par dzīvojamās platības īri
Pamatojums
I.B. iesniegums Nr.DD-3-26.2/13/277-B no 07.11.2013. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. pants. Dundagas novada Domes 24.03.2010 saistošie
noteikumi Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II. punkts.
Mērķis
Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personai. Lemt par personas
nodrošināšanu ar dzīvojamo plātību.
Izvērtējums
Šī daļa satur datus par personu, tādēļ netiek publicēta.
Dundagas novada Dome nolemj:
1) Atteikt palīdzību dzīvojamās platības piešķiršanā I.B. p.k. xxxxxxxxxxx.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, lēmumu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā brīža Administratīvās rajona tiesas Liepājas
tiesu namā (pasta adrese :lielā iela4, Liepāja, LV -3401). Administratīvā procesa likuma
70.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvais akts (lēmums ) stājas spēkā ar brīdi,
kad tas paziņots adresātam. Savukārt, Administratīvā procesa likuma 70.panta otrā daļa
nosaka, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais
akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā arī tad, ja adresāts
sūtījumu faktiski saņēmis agrāk;
2) Uzdot izpilddirektora p.i. Andrim Kojro papildus izpētīt situāciju un sniegt
priekšlikumus par ceļa sakārtošanu un skolēnu autobusa maršruta pagarināšanu;
3) Sociālajam dienestam veikt papildus faktisko dzīves apstākļu izvērtēšanu un
sniegt priekšlikumus par uzlabojumu veikšanu.
Lēmums nosūtāms: I. B.
Lēmums nododams izpildei: NĪ apsaimniekošanas speciālistam, Sociālajam dienestam,
Saimnieciskajam dienestam
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