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LĒMUMS 
 

Dundaga 
26/06/2015 

 
PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS RĪKOŠANU BŪVNIECĪBAS IECEREI  
ZEMES VIENĪBĀ “LAUKGAĻI” (KAD NR. 8862 002 01209) 
KOLKAS PAGASTA MAZIRBES CIEMĀ 
 
PAMATS: 
Arta Tidriķa 19/06/2015 būvniecības iesniegums  
 
 
KONSTATĒ: 

1. Saskaņā ar Dundagas novada Kolkas pagasta Teritorijas plānojumu, zemesgabals 
“Laukgaļi” (kad nr. 8862 002 01209) Kolkas pagasta Mazirbes ciemā, arheoloģijas 
pieminekļa Mazirbes viduslaiku kapsēta aizsargjoslas teritorijā un zonā, kam 
kompleksas apbūves gadījumā paredzēts izstrādāt detālplānojumu. Zemesgabala 
atļautā plānotā izmantošana noteikta: Mazsaimniecību un ģimenes ēku apbūve. 

2. Būvniecības iecerē paredzētā apbūve- vasaras māja atbilst Teritorijas plānā noteiktajai 
atļautajai izmantošanai. 

3. Būvniecības iesniegumi no citu zemesgabalu īpašniekiem detālplānojumam noteiktajās 
robežās nav saņemti un kompleksa apbūve tuvāk pārskatāmā periodā nav sagaidāma. 
Detālplāna izstrādei visā noteiktajā teritorijā patlaban trūkst pamatojuma, savukārt, 
detālplānojums tikai viena zemesgabala robežās nespēj atrisināt kompleksus teritorijas 
apbūves jautājumus. 

4. Zemesgabalā “Laukgaļi” iecerētā būvniecība neietekmē blakus īpašumus, neprasa 
robežu vai piekļūšanas nosacījumu maiņu. 
 

Lai nodrošinātu sabiedrības, atbildīgo institūciju  un citu ieinteresēto pušu līdzdalības tiesības 
lēmumu pieņemšanā, ievērojot Būvniecības likuma 14.panta 5.daļas nosacījumus un  Ministru 
kabineta 28/10/2014 noteikumu Nr. 671 " Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība”. 
 
BŪVVALDE NOLEMJ: 

1. No 2015.gada 13.jūlija līdz 17.augustam rīkot būvniecības ieceres par vasaras mājas 
būvi zemesgabalā “Laukgaļi” (kad nr. 8862 002 01209) Kolkas pagasta Mazirbes 
ciemā publisko apspriešanu. 

2. Apstiprināt publiskās apspriešanas aptaujas anketu (šī lēmuma 3. pielikums). 



3. Būvvalde aicina interesentus par būvniecības ieceri šī lēmuma no 2015. gada 13. 
maija līdz 17. augustam iepazīties ar publiskajai apspriešanai nodoto informāciju un 
izteikt viedokli, aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Dundagas novada 
pašvaldībai Dundagā, Pils ielā 5-1. 

4. Rakstveidā aizpildāmas aptaujas anketas pieejamas pie Dundagas novada 
pašvaldības sekretāres un Dundagas novada pašvaldības mājaslapā 
www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/iestades/buvvalde/ 

5. Saņemt plašāku informāciju un iepazīties ar materiāliem par zemes vienību un ēku 
adrešu maiņu vai piešķiršanu iespējams Būvvaldes mājaslapā 
http://www.dundaga.lv/lv/pasvaldiba/iestades/buvvalde/ un Būvvaldes telpās Dundagā 
Pils ielā 14. 

6. Publiskās apspriešanas sanāksme, lai tiktos ar Būvvaldes darbiniekiem klātienē, tiek 
organizēta Būvvaldes telpās Dundagā Pils ielā 14, š.g. 03. augustā plkst. 17:00. 

7. Publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un publicēti Būvvaldes mājaslapā 2 
nedēļu laikā pēc publiskās apspriešanas pabeigšanas. Pēc publiskās apspriešanas 
rezultātu izvērtēšanas Būvvalde pieņems lēmumu par būvatļaujas izsniegšanu 
iecerētajai būvniecībai. 
 

PIELIKUMI: 
1. pielikums – paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai; 
2. pielikums – ieceri ilustrējošs grafiskais materiāls; 
3. pielikums – publiskās apspriešanas aptaujas lapa. 

 
 
 
 
Dundagas novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs  

Uģis Kaugurs 


