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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 

 

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

Nr.12. 

2017.gada 27. oktobrī 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēde atklāta: plkst. 10.00 

Sēdē piedalās 9 deputāti: Madars Burnevics, Aldis Felts, Tamāra Kaudze, Gunārs Kristiņš, 

Māris Napskis, Regīna Rūmniece, Vilnis Skuja, Jānis Mauriņš, Andra Grīvāne 

Pašvaldības darbinieki: izpilddirektora p.i. Andris Kojro, finansiste Zinta Eizenberga, 

sab.attiec. nod.vad. Inguna Pekmane, Kolkas pagasta pārvaldes vad. Aldis Pinkens,  

juriskonsults Aigars Šturms,  juriste –zemes lietu speciāliste Iveta Bekmane-Avota, galvenā 

grāmatvede Ilze Pirvite, sekretāre-lietvede Dace Kurpniece 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību: 

1. Par novada pirmsskolas izglītības iestāžu  pedagogu algu noteikšanu 

2. Par atbalstu Latvijas simtgades projektam ,,Filmas par Latvijas simtgadniekiem” 

uzņemšanai 

3. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

4. Par lēmuma “Par aizņēmumu valsts kasē EJZF projekta „Kolkas lībiskā un zemūdens 

mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti” īstenošanai” precizēšanu 

5. Par grozījumiem Dundagas novada domes 27.10.2016. lēmumā Nr. 211. “Par dalību 

5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā” 

6. Par budžeta precizēšanu 

7. Par dzīvokļa īpašuma Saules iela 4 – 3 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

8. Par automašīnas iegādi Kolkas pagasta pārvaldes vajadzībām 

9. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā  pašvaldība sniedz vienreizēju pabalstu 

dzīvokļa īpašuma sastāvā esoša kopīpašuma remontam” pieņemšanu 

10. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību” 

11. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Madaras” 

13. Par nekustamā īpašuma „Grantiņi” sadalīšanu 

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Dakterlejas iela 6” 
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15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Upes iela 4” 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Dakterlejas 5” 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Līdumiņi” 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Avoti-2” 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pipari” 

20. Par dalības pārtraukšanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā 

21. Par apstrīdēto administratīvo aktu (NĪN) 

22. Par apstrīdēto administratīvo aktu (SD) 

23. Par iekšējo noteikumu “Transportlīdzekļu izmantošanas noteikumi” pieņemšanu 

24. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu 

25. Par uzdevumu izpildes termiņa pagarināšanu  Dundagas pašvaldības Kolkas 

pamatskolas turpmākās darbības izvērtēšanas darba grupai 

26. Par pilnvarojumu līgumu slēgšanai ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes 

komiteju 

27. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

28. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības 

komisijas darbam ar ģimenēm sastāvā 

29. Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā 

30. Par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu 

31. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumam „Upesvagari” 

32. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

 

1. 

Par novada pirmsskolas izglītības iestāžu  pedagogu algu noteikšanu  

A.Felts 

Pamats 

2016.gada 5.jūlija MK noteikumi Nr.445 

 

Mērķis 

Pedagogu darba algas nodrošināšana Dundagas PII “Kurzemīte”  un PII „Rūķītis”, ievērojot 

vienlīdzības principu visiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem jau no 2018.gada 

janvāra. 

Izvērtējums 

MK noteikumi nr.455 /05.07.2016. “Pedagogu darba samaksas noteikumi” nosaka, ka ar 

2017.gada 1.septembri zemākā darba algas likme pirmsskolas izglītības pedagogiem darbā ar 

bērniem no 5 gadu vecuma ir 680.00 eur mēnesī. 

Finansējums pedagogu darbā ar bērniem no  piecu gadu vecuma darba samaksai tiek 

nodrošināts no valsts mērķdotācijām. No valsts mērķdotācijām finansēto slodžu skaits 

pedagogiem ir 5,598. 

Pedagogiem darbā ar bērniem no 1.5 gadu vecuma līdz 5 gadu vecumam darba samaksa tiek 

nodrošināta no pašvaldības finansējuma. Atbilstoši Dundagas novada domes lēmumam nr. 

193 / 22.09.2016. “Par nepieciešamo papildus finansējumu pedagogu algām novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs”  darba algas likme pedagogiem darbā ar bērniem no 1,5 līdz 5 

gadu vecumam noteikta EUR 620 mēnesī. MK noteikumi Nr.445, Rīgā 2016.gada 5.jūlijā, 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi” zemāko mēneša darba algas likmi 680,-eur visiem 

pirmsskolas pedagogiem nosaka no 2018.gada 1.septembra .  

Lai ievērotu vienlīdzības principu  visiem pirmsskolas pedagogiem (arī no pašvaldības 

finansētiem) par vienādiem darba pienākumiem un prasībām jau tagad, minimālo mēneša 

darba algas likmi 680,-eur par tarificēto slodzi noteikt jau no 2018.gada 1.janvāra. No 

pašvaldības finansēto pedagogu slodžu skaits ir 7,434 Dundagā un 1,306 Kolkā .  
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Noteikt novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kam darba samaksa tiek 

nodrošināta no pašvaldības finansējuma, algas likmi 680,- eur ar 2018.gada 1.janvāri. 

 

 

2. 

Par atbalstu Latvijas simtgades projektam 

,,Filmas par Latvijas simtgadniekiem” uzņemšanai 

A.Felts 

Pamats 

      Dokumentālās pilnmetrāžas filmas ,,Piedzimt kopā ar Latviju” radošās grupas  

      vēstule ar lūgumu par finansiālu atbalstu dokumentālajai filmai ,,Piedzimt kopā ar  

      Latviju”. 

 

Mērķis 

     Projekta mērķis ir saglabāt tautas mantojumu nākotnei, dokumentēt Latvijas vēstures 

notikumus, laikmeta iezīmes un valsts vienaudžu mūžu filmas formātā, ieklausīties un 

sadzirdēt novērtējumu latvietībai valsts veidolā pirmā gadsimta izskaņā. Tā ir vērtība, kas 

izglīto un atspoguļo ar valsts dibināšanu un pastāvēšanu saistītus procesus. Kopumā filma 

veicinās sabiedrības  saskaņu, kā arī veidos un stiprinās mūsu valsts vēsturisko atmiņu. 

 

Izvērtējums 

           Viena no filmas varoņiem ir kādreizējā Dundagas novada iedzīvotāja Fanija      

Budovska, kurai šogad apritēja 103 gadi,  pēc tautības ir lībiete. Lai arī Fanijas kundze dzīvo 

Rīgā, saikni ar dzimto Kolku  nav  pārtraukusi līdz pat šai dienai. Dzimtajās  mājas Kolkā 

kuplā ģimene atgriežas katru gadu. Kopumā filmā vijas 13 valsts vienaudžu stāsti, veidojot 

pirmās simtgades vēsturisko atainojumu.   

Ir izstrādāts literārais scenārijs, dokumentētas visu filmā iesaistīto varoņu- valsts tapšanas 

aculiecinieku un vēsturisku notikumu līdzgaitnieku atmiņas. Šobrīd tiek veikta vēstures arhīva 

materiālu izpēte, lai iegūtos materiālus digitalizētu un sagatavotu filmas montāžas darbam. 

Šobrīd uzsākta gatavošanās filmas montāžai, ieskaņošanai, oriģinālas mūzikas      

komponēšanai, kā arī apzināta  filmai nepieciešamo vēsturisko arhīva materiālu  

     iegāde. 

Lūgums, šajā posmā , atbalstīt filmas veidošanas darbus finansiāli 500 eiro apjomā. 

Filmas veidotāji garantē Dundagas novada logo iekļaušanu filmas  titros, kā arī veidojot 

informatīvos materiālus, par filmas tapšanas gaitu. Filmas pirmizrāde notiks 2018. gada 

novembrī. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

      Piešķirt filmas ,,Piedzimt kopā ar Latviju” veidotājiem-  ,,Jāņa  Lapsas piemiņas       

biedrībai’’ finansējumu 500 eiro apmērā.\ 

Finansējumu ņemt no plānotā budžeta līdzekļu atlikuma 

 

Lēmuma projekts nosūtāms: Jāņa  Lapsas piemiņas biedrībai 

Lēmuma projekts nododams izpildei: grāmatvedībai 
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3. 

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

A.Felts 

Pamats: 

28.06.2016. MK noteikumi Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini 

par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 
 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2017. gadam. 
 

Izvērtējums: 

Saskaņā ar 28.06.2016. MK noteikumiem Nr.418, aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par 

vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem (EKK) iekļauj šādus izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas 

plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta finansējumu un Eiropas Savienības un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), ņemot vērā audzēkņu skaitu uz saimnieciskā 

gada 1. janvāri: atalgojumi (EKK 1100) (izņemot prēmijas un naudas balvas (EKK 1148) un 

darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170));darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un 

darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem (EKK 1170)) mācību, darba un 

dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, 

darba un dienesta komandējumus, darba braucienus (EKK 2120));pakalpojumu samaksa 

(EKK 2200):pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210); izdevumi par 

komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220);iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (EKK 2230); remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu (EKK 2240)); informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 

(EKK 2250);īres un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu 

(EKK 2262));krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita pamatkapitāla veidošanā (EKK 2300):izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai (EKK 2310);kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot 

degvielas izdevumus (EKK 2322));zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana (EKK 2340);kārtējā 

remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (EKK 2350);valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšanas izdevumi (EKK 2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 

2363));mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370);izdevumi periodikas iegādei (EKK 

2400);bibliotēku krājumi (EKK 5233). 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Apstiprināt sekojošus pielikumus: 

1. Pielikums Nr. 1. „Dundagas novada Dundagas vidusskolas izdevumu tāme un viena 

audzēkņa izmaksas 2017. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā gada 

naudas plūsmas izdevumiem”; 

2. Pielikums Nr. 2. „Dundagas novada Dundagas PII „Kurzemīte” izdevumu tāme un 

viena audzēkņa izmaksas 2017. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā 

gada naudas plūsmas izdevumiem”; 

3. Pielikums Nr. 3. „Dundagas novada Kolkas pagasta pamatskolas izdevumu tāme un 

viena audzēkņa izmaksas 2017. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā 

gada naudas plūsmas izdevumiem”; 
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4. Pielikums Nr. 4. „Dundagas novada Kolkas pagasta PII „Rūķītis” izdevumu tāme un 

viena audzēkņa izmaksas 2017. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši iepriekšējā 

gada naudas plūsmas izdevumiem”. 

5. Pielikums Nr. 5. „Dundagas novada Kolkas pagasta internāts „Rūķu nams” izdevumu 

tāme un viena audzēkņa izmaksas 2017. gadā no pašvaldības budžeta, atbilstoši 

iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem”. 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības CA Lietvedei-sekretārei Dacei 

Kurpniecei 

 

4. 

Par lēmuma “Par aizņēmumu valsts kasē EJZF projekta "Kolkas lībiskā un zemūdens 

mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti" īstenošanai” precizēšanu 

Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts 

Pamats 

1. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

(turpmāk Dienests) lēmums par projekta iesnieguma Nr. 16-08-FL04-F043.0203-

000001 apstiprināšanu; 

2. MK noteikumi Nr. 196 „Par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem.” 

 

Mērķis 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansēta projekta „ Kolkas lībiskā un 

zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti” īstenošana. 

 

Izvērtējums 

Dienests ir pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma „ Kolkas lībiskā un zemūdens 

mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti” apstiprināšanu. Projekta 

attiecināmās izmaksas ir EUR 399999,99. Projekta īstenošanas gadījumā pašvaldībai, kā 

atbalsta saņēmējam, būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 359999,98 apmērā. 

Atbalsta saņēmējs ir saņēmis priekšapmaksas maksājumu EUR 72000,00, kas ir 20 procentu 

apmērā no publiskā finansējuma apmēra. 

Projekta ietvaros tika noslēgti četri līgumi – par “Lībiešu saieta nama” būvprojekta izstrādi, 

iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2017/1, līguma summa EUR 26 127,53; par “Lībiešu saieta 

nama” būvprojekta autoruzraudzību, iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2017/1, līguma 

summa EUR 5808,00; ēkas “Pastnieki” un palīgēkas pārbūvi, teritorijas labiekārtošanu Kolkā 

Kolkas pagastā Dundagas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2017/5, līguma summa 

EUR 407549,16; un būvuzraudzību saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem, līguma summa EUR 

10164,00. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu un neattiecināmo izmaksu 89 648,71 EUR 

apmērā segšanu, nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Projekts jāīsteno līdz 2018. gada 

21. novembrim.  

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Ņemt aizņēmumu EUR 377649,00 apmērā Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases 

noteikto gada procentu likmi EJZF projekta „Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma 

sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti” īstenošanai un projekta neattiecināmo 

izmaksu segšanai. Aizņēmuma izņemšanas termiņš 2017. un 2018. gads. Aizņēmuma 

pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2018. gadu. Aizņēmuma atmaksu garantēt no Dundagas 

novada pašvaldības budžeta. 

 

Lēmums nododams izpildei: finansiste 
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5. 

Par grozījumiem Dundagas novada domes 27.10.2016. lēmumā Nr. 211. “ Par dalību 

5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā” 

Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.panta pirmās daļas 1.punkts; 

2.  Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumi Nr.403 „Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 

pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi”; 

3. 2016. gada 27. oktobra Dundagas novada domes lēmums Nr. 211. 

 

Mērķis 

Atbalstīt projekta izstrādi dalībai 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā un noteikt 

iesniedzamā projekta apmērus. 

 

Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (pašvaldība) ir saņēmusi Centrālā finanšu un līgumu aģentūras 

kā sadarbības iestādes (turpmāk – Sadarbības iestāde) lēmumu par projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta” iesnieguma Nr.5.3.1.0/17/I/028 

apstiprināšanu ar nosacījumiem.  

Dundagas aglomerācijai maksimālais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 644 

334 euro un projekta īstenošanas laikā sasniedzamie rādītāji – papildus centralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi, skaits – 208 

iedzīvotāji. 

2016. gada 27. oktobrī Dundagas novada dome lēma apstiprināt Dundagas novada 

pašvaldības kapitālsabiedrības “Ziemeļkurzeme” izstrādāto finanšu modeli potenciālajam 

projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta” par kopējām projekta 

izmaksām – 1 091 360,00 euro. Veicot projekta iesnieguma precizēšanu, precizējās projekta 

kopējās izmaksas uz 1 062 817,00 euro bez PVN un finansējuma saņēmēja izmaksas uz 

421 121,22 euro bez PVN. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Izteikt Dundagas novada Domes 27.10.2016. lēmuma Nr.211 „Par dalību 5.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa projektu konkursā” sekojoši: 

1. Apstiprināt SIA „Ekolat” (reģistrācijas Nr. 41503009958) izstrādāto finanšu modeli 

potenciālajam projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II 

kārta” par kopējām projekta izmaksām – 1 062 817,00 euro. 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finansēšanas plānu: 

Kods 
Izmaksu pozīcijas 

nosaukums 

Izmaksas 
KOPĀ 

PVN 
Attiecināmās Neattiecināmās 

EUR % 

7. Būvniecības izmaksas 882 330,00 179 137,00 1 061 467,00 99,87 222 908,07 

7.1. Projektēšanas izmaksas 2 1 691,80 6 118,20 2 78 10,00 2,62 58 40,10 

7.2. Autoruzraudzības izmaksas 2 371,20 668,80 30 40,00 0,29 6 38,40 
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7.3. Būvuzraudzības izmaksas 8 775,00 2 475,00 1 12 50,00 1,06 23 62,50 

7.4. 

Būvdarbu izmaksas 

(infrastruktūra –ceļu, 

dzelzceļu, ūdensvadu, 

kanalizācijas, interneta utt., 

tai skaitā labiekārtošanas 

izmaksas) 

849 492,00 169 875,00 1 01 93 67,00 95,91 21 40 67,07 

7.4.1. 
Jaunu kanalizācijas ārējo 

inženiertīklu un to elementu 

būvdarbu izmaksas 

849 492,00 0,00 84 94 92,00 79,93 17 83 93,32 

7.4.2. 

Kanalizācijas ārējo 

inženiertīklu un to elementu 

pārbūves un atjaunošanas 

izmaksas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4.3. Pārējās būvdarbu izmaksas 0,00 16 98 75,00 16 98 75,00 15,98 3 56 73,75 

10. 
Informatīvo un publicitātes 

pasākumu izmaksas 
1 350,00 0,00 13 50,00 0,13 2 83,50 

11. 

Projekta iesnieguma un to 

pamatojošās dokumentācijas 

sagatavošanas izmaksas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  KOPĀ 883 680,00 179 137,00 1 06 28 17,00 1 00,00 22 31 91,57 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta būvdarbu indikatorus: 

K
 

Identifikators Kanalizācijas tīklu paplašināšana 

Diametrs D, 

mm 

Maģistrālais 

tīkls, m 

K
1

 

K1.1. Raiņa iela ("Pūpoli"/Raiņa iela 2) 200 605 

K1.2. Vīdales iela (Vīdales iela10/Raiņa iela) 200 440 

K1.3. 

Dakterlejas (Dakterlejas 5/Dakterlejas 4) 

un Šlīteres ielas (līdz Šlīteres iela 1) 200 520 

K1.4. Uzvaras iela (Uzvaras 3/Uzvaras 13) 200 150 

K1.5. 

Priedaines iela (Priedaine/Priedaines 

6/Meža iela) 200 725 

KSS-1, Q-2,0 l/s izbūve 1500 1 

KSS-2, Q-3,0 l/s izbūve 1500 1 

Spiedvada izbūve (KSS-1/Priedaines 6) 90 450 

K
-2

 

K2.1. 

1905. gada iela  (1905. gada  10/1905. 

gada  4A, Ausekļi-2, Apsītes) 200 750 

K
o
m

p
o

n
en

te
 

Identifikators 

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 

(atbalstāmās darbības / neattiecināmās 

izmaksas) 

Diametrs D, 

mm 

Maģistrālais 

tīkls, m 

Ū
1
 

Ū1.1. Priedaines iela (Priedaine/ /Meža iela) 50-100 1100 

 

4. Projekta līdzfinansēšanā nodrošināt Dundagas novada pašvaldības ilgtermiņa 

finanšu kredītresursu ieguldījumu 421 121,22 euro apmērā SIA „Ziemeļkurzeme” 

pamatkapitālā, kas kopā veido 39,62% no projekta kopējām izmaksām un uzdot SIA 
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„Ziemeļurzeme” gatavot iesniegumu Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai 

641 695,78 euro apmērā, kas veido 60,38% no projekta kopējām izmaksām. 

5. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās 

vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

Lēmums nododams izpildei: SIA “Ziemeļkurzeme” 

 

 

6. 

Par 2017. gada budžeta grozījumiem 

Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts, M.Burnevics 

Pamats: 

Likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

 

Mērķis 

Apstiprināt Dundagas novada domes saistošos noteikumus „Par Dundagas novada 

pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumiem”. 

 

Izvērtējums: 

Dundagas novada 27.10.2017. g. pašvaldības saistošie noteikumi Par Dundagas novada  

pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumiem tabulu veidā pielikumā, atbilstoši Ministru  

kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, atspoguļo pamatbudžeta 

 ieņēmumu EUR 4 485 316,00, izdevumu EUR 4 837 351,00 un finansēšanas plānu  

EUR 352 035,00 apmērā, speciālā budžeta ieņēmumu EUR 138 367,00, izdevumu 

 EUR 141 945,00 un finansēšanas plānu EUR 3 578,00 apmērā, ziedojumu un dāvinājumu  

budžeta finansēšanas plānu EUR 3 401,00 apmērā.  

Budžeta ieņēmumu daļa palielināta par ieņēmumiem par mērķdotācijām no valsts budžeta 

 pedagogu atlīdzībai un Mazirbes internātskolas uzturēšanas izdevumiem EUR 299 380,00 

 un ieņēmumiem no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu  

palīdzības līdzfinansētajiem projektu ieņēmumiem EUR 24 696,00. Budžeta grozījumu  

rezultātā ieņēmumu daļa palielinājusies par EUR 324 076,00. Pamatojoties uz Dundagas  

novada domes lēmumiem un iepirkumu rezultātā ietaupītiem līdzekļiem, izdevumu  

daļā veikti grozījumi un budžeta izdevumi palielināti kopsummā par EUR 424 324,00  

(skatīt zemāk esošās tabulas): 

\Budžeta veids\ Pamatbudžets 

\\ KOPSAVILKUMS 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategorij

u kodi 

Apstiprināt

s 2017. 

gadam 

Grozīju

mi (+/-) 

Precizētais 

2017. gada 

budžets 

EUR EUR EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   4161240,00 

324076,0

0 4485316,00 

1 2 3 4 5 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta   18.6.0.0. 1610707,00 

324076,0

0 1934783,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 

    

18.6.2.0. 743671,00 

299380,0

0 1043051,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

    

18.6.3.0. 49052,00 24696,00 73748,00 

     

II IZDEVUMI - kopā   4413027,00 

424324,0

0 4837351,00 
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1 2 3 4 5 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

Vispārējie valdības dienesti 01.000 553297,00 -880,00 552417,00 

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 73708,00 0,00 73708,00 

Ekonomiskā darbība 04.000 140287,00 0,00 140287,00 

Vides aizsardzība 05.000 660364,00 -1293,00 659071,00 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 184433,00 9149,00 193582,00 

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 803052,00 

103707,0

0 906759,00 

Izglītība 09.000 1735832,00 

313641,0

0 2049473,00 

Sociālā aizsardzība 10.000 262054,00 0,00 262054,00 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

Atlīdzība 1000 2451801,00 

305675,0

0 2757476,00 

Preces un pakalpojumi 2000 1270590,00 -31317,00 1239273,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 58682,00 -880,00 57802,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 325506,00 

151329,0

0 476835,00 

Sociālie pabalsti 6000 210955,00 -483,00 210472,00 

     

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-

II)   -251787,00 

-

100248,0

0 -352035,00 

     IV FINANSĒŠANA - kopā   264790,00 87245,00 352035,00 

1 2 3 4 5 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda 

beigās 

    

F2201000

0 PB 0,00 12755,00 12755,00 

Aizņēmumi 

F4002000

0 -44357,00 

100000,0

0 55643,00 

    Saņemtie mainīgas likmes vidēja termiņa 

aizņēmumi euro valūtā (latos) 

        

F4022221

0 62160,00 

100000,0

0 162160,00 
 

 

Paskaidrojuma raksts 2017. gada plānotajām ieņēmumu izdevumu tāmēm 

EUR Paskaidrojums  

20339,00       Kolkas pamatsk.pedag.mērķdotācija 0021 

19704,00   Pedagogu mērķdotācija 

635,00   Interešu izglītībai 

4589,00       PII Rūķītis, pedag. mērķdotācija 0041 

4589,00   Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 

23923,00       Mazirbes internātsk. tehn.no mērķdotācijas 0051 

23923,00   

pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 5980.75EUR *4 

mēn. 

32308,00       Mazirbes internātpamatsk. pedag.no mērķdotācijas 0061 

32308,00   

Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam septembrim - decembrim, tajā 

skaitā interešu izglītībai EUR 320,00 8077.00EUR  * 4mēn. 

21396,00       PII Kurzemīte, pedag.mērķdotācija 0121 

21396,00   Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 
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159890,00       Dundagas vidusskola (pedagogi) 032 

153736,00   Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atlīdzībai 

6154,00   Interešu izglītībai 

36935,00       Mākslas un mūzikas skola pedag. mērķdotācija 0431 

35855,00   

Valsts budžeta dotācijas apjoms pedagoģiskajām likmēm un piemaksām 2017. 

gadam. Septembra-decembra mēnešiem. 

1080,00   Interešu izglītībai 

24696,00   

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem proj. 

5303,00       Pr.- Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nr.8.3.2.2/16/I/001 413 

5303,00   

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem proj. 

1800,00       Pr.- Skeitparka izveide Dundagā Nr.AL17-A019.2203-000006 414 

1800,00   

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem proj. 

1568,00       Pr.- Peldvietas labiekārtošana pie baložezera Nr.AL17-A019.2203-000005 415 

1568,00   

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem proj. 

5781,00 

      Pr.- Skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā labiekārtošana Nr.17-08-AL17-A019.2203-

000007 416 

5781,00   

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem proj. 

2214,00       Pr.- Dundagas pils pagalma labiekārtošana Nr.17-08-AL17-A019.2203-000008 417 

2214,00   

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem proj. 

1650,00       Pr.- ERASMUS Nr.2017-1-CZ01-KA219-035448_3 418 

1650,00   

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem proj. 

6380,00       Pr.- ERASMUS Nr.2017-1-DE03-KA219-035579_4 419 

6380,00   

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem 

100000,00       Kredīta saistību izpilde 142 

100000,00   

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētā projekta “Kolkas lībiskā un 

zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti" 

 

Saistošie noteikumi atspoguļo datus par iepriekšējā saimnieciskā gada pamatbudžeta līdzekļu 

atlikumu EUR 329 562 un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu EUR 54 795,00 apmērā, ziedojumu 

budžeta līdzekļu atlikumu EUR 3 401,00, datus par budžeta deficīta finansēšanu atbilstoši Ministru 

kabineta noteiktajai budžeta finansēšanas klasifikācijai un informāciju par visām pašvaldības 

saistībām un sniegtajiem galvojumiem, ietverot arī parāda saistības atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai parāda uzskaites klasifikācijai.   

2017. gada pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. ir  EUR 12 755,00, speciālā budžeta 

līdzekļu atlikums ir EUR 51 217,00, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums ir EUR 3 

401. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Apstiprināt Dundagas novada domes 2017.gada 27.oktobra saistošos noteikumus Nr.19 „Par 

Dundagas novada pašvaldības 2017. gada budžeta grozījumiem”. 
 

Lēmums nododams izpildei: Grāmatvedībai, Kancelejas vadītājai 
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7. 

Par dzīvokļa īpašuma Saules iela 4 – 3 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

A.Felts 

Pamats 

1) Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa, pirmās daļas 17. punkts. 

2) Dundagas novada pašvaldības domes 22.12.2016. lēmums nr. 252 „Par dzīvokļa 

atsavināšanu Saules ielā 4”. 

3) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta otrā un trešā daļa, 10. pants. 

4) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 

2. punkts. 

 

Mērķis 

Pašvaldības attīstības projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai, īpašumu, kas 

nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, iegādei un dzīvojamā fonda iespēju 

attīstībai, atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu. 

 

Izvērtējums 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļa un pirmās daļas 17. punkts nosaka, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī 

par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Dzīvokļa īpašuma Saules iela 4 – 3 ar kadastra nr. 8850 900 0411 (turpmāk – dzīvokļa 

īpašums) platība ir 67,0 m
2
, tas atrodas Dundagā,  Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Pie 

dzīvokļa īpašuma piederošā domājamā daļa no dzīvojamās ēkas ir 672/13579. 

Ar Dundagas novada domes 22.12.2016. lēmumu nr. 252 (protokols nr. 15, 15. §) „Par 

dzīvokļa atsavināšanu Saules ielā 4”, nolēma uzsākt atsavināšanas procesu dzīvokļa 

īpašumam. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta otro daļu, atsavināšanai 

paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās 

atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā. Pēc tā paša panta trešās 

daļas, nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina 

institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā 

īpašuma novērtēšanu. 

Pēc lēmuma par atsavināšanas procesa uzsākšanu pašvaldība pasūtīja dzīvokļa īpašuma 

novērtēšanu, kas maksāja 70,00 € un kadastrālo uzmērīšanu, kas maksāja 50,64 €. Dzīvokļa 

īpašuma vērtība ir 6000,00 €.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3. panta 2. punkts nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 

iespējami augstāku cenu. Saskaņā ar šīm izmaksām ir noteikta atsavināmā īpašuma nosacītā 

cena. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Atsavināt dzīvokļa īpašumu Saules iela 4 – 3 ar kadastra nr. 8850 900 0411, par nosacīto 

cenu 6120,64 €. 

2. Atsavināšanas procesu uzdot organizēt Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijai. 
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3. Atsavināšanas procesā iegūtos līdzekļus izlietot attīstības projektu līdzfinansējuma 

nodrošināšanai, īpašumu, kas nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, iegādei 

un dzīvojamā fonda iespēju attīstībai. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai. 

 

 

8. 

Par automašīnas iegādi Kolkas pagasta pārvaldes vajadzībām 

A.Felts 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts ,saistošie noteikumi Par pašvaldības 2017.gada 

budžetu. 

 

Mērķis 

 Kolkas pagasta pārvaldes iestāžu nodrošināšana ar dienesta transporta līdzekli.  

 

Izvērtējums 

1) Kolkas pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadā tika iegādāts mikroautobuss Opel Vivaro  

JT 6814 operatīvajā līzingā uz trīs gadiem. Līzinga termiņš beidzas 2017.gada 30. decembrī, 

atpakaļpirkuma summa ir 6384,30 EUR, atļautais nobraukums 120 000 km nav pārsniegts. 

Līzinga maksājums mēnesī par automašīnu mēnesī ir 537,48 EUR . Ir priekšlikums 1) 

neizmantot atpakaļpirkuma līguma Nr.150529 priekšrocības 2)  iegādāties jaunu šāda tipa 

automašīnu, kura pilnībā apmierina Kolkas pagasta pārvaldes vajadzības - 8 vietīgs 

mikroautobuss, nepārsniedzot ikmēneša maksājumu summu EUR 550,00 mēnesī, 

automašīnas vērtību 30000,00 EUR un sākotnējo iemaksu 2000,00 EUR atkarībā no cenu 

aptaujas rezultātiem. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1) neizmantot  atpakaļpirkuma līguma Nr. 150529 no 19.12.2014 automašīnas Opel Vivaro 

iegādes priekšrocības. 

  

2) Sagatavot iepirkuma dokumentāciju , iegādāties jaunu automašīnu    Kolkas pagasta iestāžu 

vajadzībām  8-vietīgu mikroautobusu līdz 30000,00   EUR vērtībā   operatīvajā līzingā, veicot 

cenu aptauju; 

 

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro. 

 

9. 

Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā  pašvaldība sniedz vienreizēju pabalstu dzīvokļa 

īpašuma sastāvā esoša kopīpašuma remontam” pieņemšanu 

A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.pants; likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta trešā daļa 

 

Mērķis 

Noteikt personu kategoriju, kurai sniedzama palīdzība, piešķirot vienreizēju pabalstu dzīvokļa 

īpašuma sastāvā esoša kopīpašuma remontam, kā arī šāda pabalsta piešķiršanas kārtību 
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Izvērtējums 

Izvērtējums ietverts saistošo noteikumu paskaidrojuma raksta 2.punktā. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada domes 23017.gada 27.oktorbra saistošo noteikumu Nr.20 

“Kārtība, kādā  pašvaldība sniedz vienreizēju pabalstu dzīvokļa īpašuma sastāvā esoša 

kopīpašuma remontam” projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 

 

 

10. 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību” 

A.Felts, A.Grīvāne 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punkts, 43.panta pirmās daļas 4.punkts; 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pants, 26.panta trešā daļa 

 

Mērķis 

Paaugstināt sabiedrisko drošību 

 

Izvērtējums 

Izvērtējums izlasāms saistošo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada domes 23017.gada 27.oktorbra saistošo noteikumu Nr.21 

“Grozījums Dundagas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.11 “Par sabiedrisko kārtību”” projektu (pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms  Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
 

 

11. 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

A.Felts 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa; likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.
1
 panta 

pirmā un trešā daļa; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta sestā daļa, 

14.panta septītā daļa, 15.pants, 17.panta pirmā daļa, 24.panta pirmā daļa 

 

Mērķis 

Paplašināt personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
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Izvērtējums 

Sociālo pakalpojuma sniegšanas ietvaros Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta 

struktūrvienība “Pansija – “Jaundundaga”” līdz šim nodrošināja personas ar dzīvošanai 

piemērotām telpām ēkā 1905.gada ielā 4, Jaundundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā 

(turpmāk arī – Ēka). Ņemot vērā Dundagas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.jūlija 

lēmuma Nr.147 “Par Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūru un ilgstošās 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu Dundagas 

novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienībā “Pansija – “Jaundundaga”” (turpmāk arī 

– Lēmums) 1., 2. un 3.punktu, šāda institūcija un šāds pakalpojums turpmāk vairs nebūs. 

 

Saskaņā ar Lēmuma izvērtējuma daļas 4.punkta pirmajā rindkopā minēto, šāda situācija 

nedrīkst radīt pēkšņas un būtiskas negatīvas sekas personām, kas paļāvušās uz minēto iestādi 

un tās sniegtajiem pakalpojumiem – it īpaši jautājumā, kas saistīts ar dzīvojamo telpu 

lietošanu Ēkā. 

 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmā daļa nosaka, ka 

pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā 

noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām mājām", likuma "Par dzīvojamo telpu īri" noteikumus. Minētā likuma 15.pants 

nosaka, ka pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu 

kategorijas, kuras nav minētas šā likuma 13. un 14.pantā un kurām sniedzama palīdzība, 

izīrējot dzīvojamo telpu. 

 

Sagatavotajā saistošo noteikumu projektā tiek piedāvāts paplašināt personu loku, kas ir 

tiesīgas īrēt pašvaldībai piederošu vai nomātu dzīvojamo telpu. Tādējādi arī līdzšinējiem 

Sociālā dienesta struktūrvienības klientiem tiktu nodrošināta iespēja saņemt pašvaldības 

palīdzību. Turklāt šīm personām tiktu novērstas pēkšņas un būtiskas negatīvas sekas, netiktu 

kaitēts šo personu paļāvībai uz pašvaldības rīcību (līgumi netika līgumā noteiktā termiņā 

izbeigti, neviens nekad minētās personas neesot informētas, ka iespēja lietot dzīvojamās telpas 

ir terminēta). 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt iesniegto Dundagas novada domes 2017.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 

“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.4 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” projektu (pievienots 

pielikumā). 

Uzdot Dundagas novada pašvaldības Sociālajam dienestam pēc saistošo noteikumu spēkā 

stāšanās informēt tās bijušās struktūrvienības “Pansija “Jaundundaga”” klientus par iespēju 

saņemt saistošajos noteikumos noteikto palīdzību. 

 

Lēmums nosūtāms Centrālajai administrācijai, Sociālajam dienestam 

Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai 
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12. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Madaras” 

A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) (p.k.xxxxxx) 21.09.2017. iesniegums, reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 21.09.2017. ar Nr.DD-3-26.2/17/528. 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa, 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 

3. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada 

Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem”. 

4. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. 

punkts. 

5. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Madaras” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības. 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Madaras” ar kadastra Nr. 8862 002 0060 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Madaras”) kopplatība ir 2,8000 ha, tas atrodas Mazirbes ciemā, Kolkas pagastā, 

Dundagas novadā un sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8862 002 0060, uz kuras atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0060 001, 8862 002 

0060 002, 8862 002 0060 003, 8862 002 0060 005.  

Nekustamā īpašuma „Madaras” īpašniece (Vārds, uzvārds) vēlas nekustamo īpašumu 

„Madaras” zemes vienību ar kadastra numuru 8862 002 0060 sadalīt divās daļās. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības projektu 

izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, 

izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.21 

„Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” (turpmāk – saistošie 

noteikumi Nr.21) grafiskās daļas karti „Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā 

(atļautā) izmantošana Mazirbes ciemā” nekustamais īpašums „Madaras” atrodas plānotās 

izmantošanas teritorijā „Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijas” (MG). 

Saistošo noteikumu Nr.21 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 233.punkts 

nosaka, ka „Mazsaimniecību un ģimenes māju teritorijā” (MG) atļauts sadalīt zemes vienību, 

ja pēc sadalīšanas izveidotās zemes vienības (parceles) nav mazākas par 0,36 ha (3600 m
2
) un 

ja pēc sadalīšanas izveidoto zemes vienību (parceles) platums nav mazāks par 30 m ceļa 

frontē. 

Sadalot nekustamā īpašuma „Madaras” divās daļās, veidotos aptuveni 3600 m
2
 un 24400 

m
2
 lielas zemes vienības līdz ar to sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.21 

noteiktajām prasībām. 

Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām plānojama no pašvaldības ceļa “Tautas nams 

– Jūrskola – Zembahi”. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. 

punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 

12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei 

Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto 

aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no 
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Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas 

detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta 

grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai 

zemes ierīcības projekta materiāliem. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Madaras” ar kadastra  

Nr. 8862 002 0060 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0060, sadalot to 

divās daļās (pielikums). 

2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

3. Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām. 

4. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA „ĢeoDati”. 

5. Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu skaņot ar 

Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds), adrese. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma „Grantiņi” sadalīšanu 

A.Felts 

Pamats 

1.   SIA „Kurzemes Mežsaimnieks” 03.10.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 05.10.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/564). 

2.   Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa. 

3.   Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts. 

4.   Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa. 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Grantiņi” sadalīšana, veidojot jaunus nekustamos īpašumus.  

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Grantiņi” ar kadastra Nr. 8850 015 0037 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Grantiņi”) kopplatība ir 22,9000 ha, tas atrodas Dundagas pagastā, Dundagas 

novadā un sastāv no: 

1)  1,6000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0020; 

2)  9,0000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0021; 

3)  9,1000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0037; 

4)  3,2000 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 015 0038. 

Nekustamā īpašuma „Grantiņi” īpašnieks Štoferta zemnieku saimniecība „Lāči” ir 

pilnvarojis (speciālpilnvara reģistrēta zvērinātas notāres Ingunas Bakanauskas reģistrā 

02.10.2017. ar Nr.2562) SIA „Kurzemes Mežsaimnieks” kārtot visas lietas ar nekustamā 

īpašuma „Grantiņi” sadalīšanu. 
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SIA „Kurzemes Mežsaimnieks” lūdz atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Grantiņi”, no tā 

atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0020, 8850 013 0021,  

8850 015 0038 un piešķirt tām nosaukumu „Grantmeži”. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta 1. daļa nosaka gadījumus zemes ierīcības projekta 

izstrādāšanai, t.i. zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: 

starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību 

robežas; zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Ņemot vērā augstāk minēto, izriet, ka īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, atdalot no 

tā dabā reāli atdalītus zemes gabalus, kā šajā gadījumā, zemes ierīcības projekta izstrādāšana 

nav paredzēta. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja 

nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 

nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa nosaka, ka 

nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, 

laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai 

apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un 

lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Grantiņi” ar kadastra Nr. 8850 015 0037 sadalīšanai, atdalot 

no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 013 0020, 8850 013 0021 un  

8850 015 0038. 

2. Nekustamā īpašuma „Grantiņi” ar kadastra Nr. 8850 015 0037 zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8850 015 0037 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu „Grantiņi”. 

3. Nekustamā īpašuma „Grantiņi” ar kadastra Nr. 8850 015 0037 zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 8850 013 0020, 8850 013 0021, 8850 015 0038 pēc sadalīšanas piešķirt 

nosaukumu „Grantzemes”. 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms:  

1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv.  

2. SIA „Kurzemes Mežsaimnieks”: Kr.Valdemāra iela 3, Liepāja, LV-3401. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

14. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Dakterlejas iela 6” 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 25.08.2017. sēdes lēmums Nr.183 „Par nekustamo īpašumu 

maiņu”. 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa, 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 

3. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas ciema 

teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”  97.4. punkts. 

mailto:kac.talsi@vzd.gov.lv
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4. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.2. punkts. 

5. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

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

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Dakterlejas iela 6” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības. 

 

Izvērtējums 

Nekustamais īpašums „Dakterlejas iela 6” ar kadastra Nr. 8850 020 0405 (turpmāk – 

nekustamais īpašums „Dakterlejas iela 6”) atrodas Dundagas ciemā, Dundagas pagastā, 

Dundagas novadā, tā kopējā platība ir 1,3864 ha un tas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 020 0405 uz kuras atrodas īpašniekam nepiederoša ēka - sakaru konteiners 

ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0405 001. 

Saskaņā ar Dundagas novada domes 25.08.2017. sēdes lēmumu Nr.183 „Par nekustamo 

īpašumu maiņu” tika nolemts atbalstīt SIA „Dundagas meži” piedāvājumu mainīt nekustamo 

īpašumu „Sīrupfabrika” ar kadastra Nr. 8850 020 0262 pret līdzvērtīgu pašvaldībai piederošu 

nekustamo īpašumu. 

Maiņai līdzvērtīgs īpašums būtu daļa no Dundagas novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma „Dakterlejas iela 6”, kuru vajadzētu sadalīt divās daļās. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības projektu 

izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 

ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas 

novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa 

un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10) 

grafiskās daļas karti „Dundagas ciema teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā īpašuma 

„Dakterlejas iela 6” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0405 atrodas 

funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L1) un „Dabas un apstādījumu teritorija” 

(DA). 

Saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 97.4. punkts 

nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība „Lauksaimniecības teritorijā” (L1) 

ir 5000 m
2
, savukārt jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība „Dabas un apstādījumu 

teritorijā” nav noteikta.  

Sadalot nekustamā īpašuma „Dakterlejas iela 6” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

8850 020 0405 divās daļās, veidotos aptuveni 7100 m
2
 un 6384 m

2
 lielas zemes vienības līdz 

ar to sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām. 

Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama no Dakterlejas ielas. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. 

punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 

12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei 

Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto 

aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no 

Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas 

detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta 

grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai 

zemes ierīcības projekta materiāliem. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dakterlejas iela 6” ar 

kadastra Nr. 8850 020 0039 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0405, 

sadalot to divās daļās (pielikums). 

2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

3. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”. 

4. Finansējumu zemes ierīcības projekta izstrādei paredzēt 2018. gada budžetā. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

 

15. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Upes iela 4” 

A.Felts 

Pamats 

1. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa, 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 

2. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas karte „Dundagas ciema 

teritorijas funkcionālais zonējums” un „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”  53. punkts. 

3. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.2. punkts. 

4. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas 

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

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Upes iela 4” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības. 

 

Izvērtējums 

Nekustamais īpašums „Upes iela 4” ar kadastra Nr. 8850 020 0196 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Upes iela 4”) atrodas Dundagas ciemā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, tā 

kopējā platība ir 1,5080 ha un tas sastāv no: 

1) 0,5527 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0197; 

2) 0,9553 ha lielas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0196, uz 

kuras atrodas administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0196 001, garāža ar 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0196 002, nojume ar kadastra apzīmējumu  

8850 020 0196 004 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0196 005. 

Nekustamā īpašuma „Upes iela 4” īpašnieks ir Dundagas novada pašvaldība un lai to 

lietderīgi izmantotu, no tā vajadzētu atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

8850 020 0197, savukārt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0196 sadalīt divās 

daļās. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības projektu 

izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 

ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas 

novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa 
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un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10) 

grafiskās daļas karti „Dundagas ciema teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā īpašuma 

„Upes iela 4” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0196 atrodas funkcionālajā 

zonā „Publiskās apbūves teritorija” (P). 

Saistošo noteikumu Nr.10 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 53. punkts 

nosaka, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība „Publiskās apbūves teritorijā” (P) 

ir 2500 m
2
.  

Sadalot nekustamā īpašuma „Upes iela 4” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

8850 020 0196 divās daļās, veidotos aptuveni 5416 m
2
 un 4137 m

2
 lielas zemes vienības līdz 

ar to sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 noteiktajām prasībām. 

Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām iespējama no Upes ielas un Saules ielas. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. 

punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 
12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei 

Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto 

aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no 

Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas 

detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta 

grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai 

zemes ierīcības projekta materiāliem. 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Upes iela 4” ar kadastra Nr. 8850 020 0196 sadalīšanai, 

atdalot no tās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0197. 

2. Nekustamā īpašuma „Upes iela 4” ar kadastra Nr. 8850 020 0196 zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0197 pēc sadalīšanas piešķirt nosaukumu „Upes iela 

5”. 

3. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Upes iela 4” ar kadastra 

Nr. 8850 020 0196 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0196, sadalot to 

divās daļās (pielikums). 

4. Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

5. Zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA „ĢeoDati”. 

6. Finansējumu zemes ierīcības projekta izstrādei paredzēt 2018. gada budžetā. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 
16. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Dakterlejas 5” 

A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Metrum” 06.10.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

06.10.2017. ar Nr. DD-3-31.2/17/568). 

2. Dundagas novada domes 28.07.2017. sēdes lēmums Nr.159 „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi īpašumam „Dakterlejas 5”.  

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 
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4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts. 

  

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Dakterlejas 5” ar kadastra Nr. 8850 020 0039 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8850 020 0039 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 28.07.2017. sēdes lēmumu Nr.159 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi īpašumam „Dakterlejas 5”, tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Dakterlejas 5” ar kadastra Nr. 8850 020 0039 (turpmāk - nekustamais 

īpašums „Dakterlejas 5”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0039, sadalot to 

divās daļās 

Nekustamā īpašuma „Dakterlejas 5” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 020 

0039 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās 0,59 

ha un 0,63 ha platībā. Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Dakterlejas 5” zemes robežu 

plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas 

objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav 

adrese. 

Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu: 

1) Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Dakterlejas 5”,  

2) Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Dakterlejas 5A”.  

Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt: 

1) Nr.1 ar nosaukumu „Dakterlejas 5” – no Dakterlejas ielas, 

2) Nr.2 ar nosaukumu „Dakterlejas 5A” – no Dakterlejas ielas un pa projektētu ceļa 

servitūtu. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu lietošanas 

mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dakterlejas 5” ar kadastra Nr.  

8850 020 0039 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 020 0039 sadalīšanai divās 

daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. 0,59 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 020 0531 saglabāt nosaukumu „Dakterlejas iela 5”, aptuveni 0,47 ha platībā 

saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101) un aptuveni 0,12 ha platībā – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (NĪLM – 0601). 

2.2. 0,63 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8850 020 0532 piešķirt nosaukumu „Dakterlejas iela 5A” un saglabāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms:  

1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv 

2. SIA „Metrum”: talsi@metrum.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 
17. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Līdumiņi” 

A.Felts 

Pamats 

1) SIA „Metrum” 13.10.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

13.10.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/583). 

2) Dundagas novada domes 25.08.2017. sēdes lēmums Nr.187 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi īpašumam „Līdumiņi”.  

3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 

4) Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts. 
  

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Līdumiņi” ar kadastra Nr. 8850 008 0003 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 012 0001 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 25.08.2017. sēdes lēmumu Nr.187 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi īpašumam „Līdumiņi”, tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma „Līdumiņi” ar kadastra Nr. 8850 008 0003 (turpmāk - nekustamais 

īpašums „Līdumiņi”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0001, sadalot to trijās 

daļās 

Nekustamā īpašuma „Līdumiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 012 0001 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai trijās atsevišķās zemes vienībās 6,9 ha, 2,3 

ha, un 13,0 ha platībā. Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Līdumiņi” zemes robežu plāna, 

kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas 

objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav 

adrese. 

Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu: 

1) Nr.1 paredzēts piešķirt nosaukumu „Pauguri”,  

2)   Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Pauguri”,  

3)   Nr.3 paredzēts piešķirt nosaukumu „Uplejas”. 

Piekļuvi projektētajām zemes vienībām ir iespējams nodrošināt: 

1)   Nr.1 ar nosaukumu „Pauguri” – no valsts reģionālā autoceļa P125 Talsi-Dundaga-

Mazirbe esošas nobrauktuves, pa esošu ceļa servitūtu caur īpašumu „Valsts mežs Dundaga - 

centrālais” (88500110020) un pa esošu ceļa servitūtu caur īpašumu „Kurču stacija 2” 

(88500120008), 
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2) Nr.2 ar nosaukumu „Pauguri” – no valsts reģionālā autoceļa P125 Talsi-Dundaga-

Mazirbe esošas nobrauktuves, pa esošu (precizējama servitūta teritorija) un plānotu ceļa 

servitūtu caur plānoto zemes vienību „Uplejas”, 

3) Nr.3 ar nosaukumu „Uplejas” – no valsts reģionālā autoceļa P125 Talsi-Dundaga-

Mazirbe esošas nobrauktuves. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu lietošanas 

mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

 
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Līdumiņi” ar kadastra Nr.  

8850 008 0003 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 012 0001 sadalīšanai 

trijās daļās. 

       2.   Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1. 6,9 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 012 0030 piešķirt nosaukumu „Pauguri” un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(NĪLM – 0201). 

2.2. 2,3 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8850 012 0031 piešķirt nosaukumu „Pauguri”, aptuveni 0,9 ha platībā noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101) un aptuveni 1,4 ha platībā– zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201). 

2.3. 13,0 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.3 ar kadastra apzīmējumu  

8850 012 0032 piešķirt nosaukumu „Uplejas” 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. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv 

2. SIA „Metrum”: talsi@metrum.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

18. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Avoti-2” 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1) SIA „Latvijasmernieks.lv” 12.10.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 12.10.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/580). 

2) Dundagas novada domes 28.07.2017. sēdes lēmums Nr.162 (protokols Nr.8, 20.§) 

„Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Avoti-2”. 

3) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 

4) Zemes ierīcības likuma 19.pants. 
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5) MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts. 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Avoti-2” (kadastra Nr. 8862 004 0056) zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8862 004 0056 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Nekustamais īpašums „Avoti-2” ar kadastra Nr. 8862 004 0056 (turpmāk – nekustamais 

īpašums „Avoti-2”) atrodas Pitraga ciemā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, un tas sastāv no 

1,3766 ha lielas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 004 0056.  

Ar Dundagas novada domes 28.07.2017. sēdes lēmumu Nr.162 (protokols Nr.8, 20.§) „Par 

zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Avoti-2”, tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma „Avoti-2” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 004 

0056, sadalot to divās daļās. 

Nekustamā īpašuma „Avoti-2” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu   

8862 004 0056 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai. Tas izstrādāts uz īpašuma 

zemes robežu plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. Zemes ierīcības projekts 

paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Avoti-2” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   

8862 004 0056 divās atsevišķās zemes vienībās ar aptuveno platību 0,4167 ha (Nr.1) un 

0,9599 ha (Nr.2). 

Piekļūšanu plānotajai zemes vienībai Nr.1 ir iespējams nodrošināt pa esošu servitūta ceļu, 

kurš nodibināts nekustamā īpašuma „Laukgaļi” ar kadastra nr. 8862 004 0010 zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 8862 004 0010, par labu „Avotu” mājām. Dundagas novada 

pašvaldība iesaka konstatēt faktiski iespējamo piebraucamo ceļu un secīgi risināt jautājumu, 

Civillikumā noteiktajā kārtībā, par apgrūtinājuma – servitūta ceļa nodibināšanu un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā. Piekļūšana plānotajai zemes vienībai Nr.2 pa projektēto ceļa 

teritoriju, kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta 

tiesību nodibināšanai.  

Plānotajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 piešķir nekustamā īpašuma nosaukumu „Miki” 

bet Nr.2 „Austras” kas, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

14.apakšpunktu, ir ar  pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam ciema teritorijā piešķirts 

rekvizīts, kas nav adrese.  

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19.pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu lietošanas 

mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Avoti-2” ar kadastra Nr.  

8862 004 0056 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8862 004 0056 sadalīšanai 

divās daļās. 

2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1.0,4167 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8862 004 

0165 piešķirt nosaukumu „Miki” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101); 

2.2. 0,9599 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8862 004 

0166 piešķirt nosaukumu „Austras” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101). 
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms:  

1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv 

2. SIA „Latvijasmernieks.lv”: janis.rutkis@latvijasmernieks.lv. 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 
19. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Pipari” 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1. SIA „Metrum” 20.10.2017. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 

20.10.2017. ar Nr. DD-3-26.1/17/596). 

2. Dundagas novada domes 25.08.2017. sēdes lēmums Nr.189 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi īpašumam „Pipari”.  

3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunkts. 

4. Zemes ierīcības likuma 19.pants. 

5. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punkts. 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Pipari” ar kadastra Nr. 8850 021 0062 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8850 021 0062 sadalīšana. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 25.08.2017. sēdes lēmumu Nr.189 „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi īpašumam „Pipari”, tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Pipari” ar kadastra Nr. 8850 021 0062 (turpmāk - nekustamais īpašums „Pipari”) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0062, sadalot to divās daļās (īpašumos). 

Nekustamā īpašuma „Pipari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0062 ir 

izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās Nr.1 - 18,7 

ha, un Nr.2 - 17,9 ha platībā. Tas izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Pipari” zemes robežu 

plāna, kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas. 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.apakšpunkts nosaka, ka 

nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Zemes vienībai (īpašumam) ar apzīmējumu Nr.1 paredzēts saglabāt nosaukumu „Pipari”, 

bet  Nr.2 paredzēts piešķirt nosaukumu „Piparu mežs”.  

Piekļuvi projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar nosaukumu „Pipari” ir iespējams nodrošināt 

no valsts vietējā autoceļa V1368 Dundaga-Tiņģere-Tiltiņi esošas nobrauktuves, bet Nr.2 ar 

nosaukumu „Piparu mežs” no valsts vietējā autoceļa V1368 Dundaga-Tiņģere-Tiltiņi esošas 

nobrauktuves, pa esošu ceļa servitūtu un pa projektētu ceļa servitūtu. 

Atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 19. pantam zemes ierīcības projektu un tā grozījumus 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu lietošanas 

mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pipari” ar kadastra Nr.  

8850 021 0062 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8850 021 0062 sadalīšanai divās 

daļās. 

2.   Saskaņā ar zemes ierīcības projektu: 

2.1.18,7 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu  

8850 021 0133 saglabāt nosaukumu „Pipari”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 

0101) 

2.2.17,90 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu  

8850 021 0134 piešķirt nosaukumu „Piparu mežs”, noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(NĪLM – 0201). 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms:  

1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv 

2. SIA „Metrum”: inese.kurate@metrum.lv 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

20. 

Par dalības pārtraukšanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts, A.Grīvāne 

Pamats 

Dundagas novada domes 28.07.2016. sēdes lēmums Nr.157 “Par dalību 3.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa projektu konkursā ar projektu “Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas 

novadā””. 

  

Mērķis 

Atteikties no projekta iesniegšanas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto 

investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 

balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu konkursā ar projektu “Rūpnieciskās 

teritorijas attīstība Dundagas novadā”. 

 

Izvērtējums 

Ar Dundagas novada domes 28.07.2016. sēdes lēmumu Nr.157 “Par dalību 3.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa projektu konkursā ar projektu “Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas 

novadā”” tika nolemts piedalīties 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto 

investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 

balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu konkursā ar projektu “Rūpnieciskās 

teritorijas attīstība Dundagas novadā” (turpmāk – projekts) ar kopējo finansējumu līdz 54 000 

EUR. Projekts paredzēja nodrošināt Dundagas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 

līdzfinansējumu līdz 13 000 EUR no pašvaldības budžeta. 
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Saskaņā ar pašvaldības 15.02.2016. iesniegto projekta idejas konceptu, kas tika saskaņots ar 

Ministru kabineta 01.06.2016. rīkojumu pašvaldību uzaicināja sagatavot un iesniegt projekta 

iesniegumu atbilstoši saskaņotajam projekta idejas konceptam. 

Ņemot vērā, ka pēc projekta idejas iesniegšanas pašvaldība ir aprēķinājusi konkrētas projekta 

realizācijas izmaksas (pēc precizējošām tāmēm, kopējās izmaksas par elektrības pieslēguma 

ierīkošanu, ceļa izbūves, ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūves sastāda 85587,77 

EUR) un teritorijā pēc iznomāšanas ir mainījusies teritorijas izmantošanas struktūra (no 

rūpnieciskās teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju), projekta turpmākā realizācija būtu 

pārāk nelietderīga. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1.   Pārtraukt dalību 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 

programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām” projektu konkursā ar projektu “Rūpnieciskās teritorijas attīstība 

Dundagas novadā”. 

2.   Tikties ar zemes nomnieku un pārrunāt turpmāko darbību un pašvaldības lomu tajā. 

 

Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai 
 

 

21. 

Par apstrīdēto administratīvo aktu 

A.Felts 

Pamats 

Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punkts 

 

Mērķis 

Izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu 

 

Izvērtējums 

Aprakstošā daļa 

1. 2017.gada 17.maijā Dundagas novada pašvaldības Centrālā administrācija sagatavoja 

un nosūtīja (Vārds, uzvārds) (turpmāk arī – Iesniedzējs) atgādinājumu  

nr. DD-3-23.1/17/351, kurā tika atgādināts, ka Iesniedzējam 2017.gada 16.maijā ir nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds par viņam piederošajiem nekustamajiem īpašumiem 2809,45 euro 

apmērā. 

 

2. 2017.gada 31.jūlijā Dundagas novada pašvaldības Centrālā administrācija sagatavoja 

un nosūtīja Iesniedzējam brīdinājumu nr. DD-3-23.1/17/549 “Par administratīvā akta 

piespiedu izpildi”, kurā tika norādīts, ka Iesniedzējam 2017.gada 31.jūlijā ir nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds par viņam piederošajiem nekustamajiem īpašumiem 2906,15 euro 

apmērā. Brīdinājumā tika norādīts, ja parāds netiks samaksāts labprātīgi līdz 2017.gada 

21.augustam Dundagas novada pašvaldība var uzsākt piespiedu izpildi, piemērojot 

brīdinājumā norādītos piespiedu izpildes līdzekļus. 

 

3. 2017.gada 19.septembrī Dundagas novada pašvaldības Centrālā administrācija 

sagatavoja un nosūtīja iesniedzējam lēmumu nr. DD-3-10.2/17/43 “Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda un pasta izdevumu piedziņu bezstrīda kārtība” (turpmāk arī – Lēmums). Ar 
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Lēmumu cita starpā tika nolemts piedzīt no Iesniedzēja nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

3400,67 euro apmērā. 

 

4. 2017.gada 21.septembrī Dundagas novada pašvaldības Centrālā administrācija 

sagatavoja un nosūtīja zvērinātam tiesu izpildītājam iesniegumu nr. DD-3-23.1/17/664, kurā 

tika lūgts pieņemt izpildē Lēmumu. 

 

5. 2017.gada 29.septembrī Dundagas novada pašvaldībā saņemts un ar numuru  

DD-3-26.2/17/552 reģistrēts Iesniedzēja iesniegums (turpmāk arī – Apstrīdēšanas 

iesniegums). Iesniedzējs norāda, ka nav savlaicīgi saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa 

paziņojumu un viņam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. No Apstrīdēšanas 

iesnieguma satura konstatējams, ka Iesniedzējs lūdz atcelt Lēmumu un pārtraukt izpildu 

darbības. 

 

6. 2017.gada 2.oktobrī Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības 

un plānošanas nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa administratore norādīja, ka maksājuma 

paziņojums Iesniedzējam tika nosūtīts uz e-pastu – paziņojuma nosūtīšana uz e-pastu bijusi 

jau iepriekš atzīmēta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā. Pamatojums šādas 

atzīmes esamībai nav atrodams. 

 

Motīvu daļa 

7. Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu  

Nr. 47 “Dundagas novada pašvaldības nolikuma” 113.punkts nosaka, ka pašvaldības iestāžu 

izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt domē. Tādējādi Dundagas novada pašvaldības 

domes kompetencē ietilpst Apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšana. 

 

8. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta otrā daļa nosaka, ja nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas 

paziņojumu, tā pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē 

nodokli. Tā paša panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi 

ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas 

apmērā no nodokļa gada summas. 

No iepriekš minētā secināms, ja Iesniedzējs nebija saņēmis nekustamā īpašuma 

nodokļa maksāšanas paziņojumu līdz 15.februārim, tad viņam bija pienākums mēneša laikā 

par to informēt pašvaldību. Iesniedzējs to nebija darījis. Tādējādi secināms, ka arī Iesniedzējs 

nebija pildījis viņam noteikto pienākumu. Ja Iesniedzējs būtu izpildījis savu pienākumu, tad 

pašvaldībai būtu bijusi iespēja konstatēt savu kļūdu un to izlabot. Tad arī nebūtu pamats 

aprēķināt Iesniedzējam nokavējuma naudu. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, Iesniedzēja arguments, ka viņš nav savlaicīgi saņēmis 

nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu un tāpēc Lēmums būtu atceļams un pārtraucamas 

izpildu darbības, nav pamatots. 

 

9. Dundagas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu” 

7.punkts nosaka, lai saņemtu saistošajos noteikumos noteiktos nodokļa atvieglojumus, 

nodokļa maksātājam līdz taksācijas gada 31.martam jāiesniedz pašvaldībai motivētu 

rakstveida iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. Minēto saistošo noteikumu 

16.punktā noteikts, ka 2017.gadā šo saistošo noteikumu 7.punktā noteikto iesniegumu var 

iesniegt līdz 30.jūnijam. 
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No iepriekš minētā secināms, ka tiesības uz pašvaldības saistošajos noteikumos 

paredzētajiem atvieglojumiem personai ir tad, ja tā saistošajos noteikumos noteiktā termiņā to 

ir lūgusi. Iesniedzējs to nav darījis. 

Atzīmējams, ka atsevišķos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek 

piešķirts arī tad, ja nodokļa maksātājs to nelūdz. Šādi gadījumi noteikti minēto saistošo 

noteikumu 7.punkta otrajā teikumā un šādi gadījumi noteikti arī likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 5.pantā. Tomēr nav konstatējams, ka Iesniedzējam būtu tiesības uz 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem uz kādu no minētajās tiesību normās minētajiem 

pamatiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Iesniedzēja arguments, ka viņam pienākas nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumi un tāpēc Lēmums būtu atceļams un pārtraucamas izpildu 

darbības, nav pamatots. 

 

10. Administratīvā procesa likuma 84.pants nosaka, ka administratīvais akts ir tiesisks, ja 

tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. Ņemot vērā, ka nav 

konstatēta Lēmuma neatbilstība tiesību normām, un pamatojoties uz Administratīvā procesa 

likuma 81.panta otrās daļas 1.punktu, 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Atstāt negrozītu Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 2017.gada 

19.septembra lēmumu nr. DD-3-10.2/17/43 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un pasta 

izdevumu piedziņu bezstrīda kārtībā”; 

2. Noraidīt (Vārds, uzvārds) lūgumu pārtraukt Dundagas novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas 2017.gada 19.septembra lēmuma nr. DD-3-10.2/17/43 “Par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda un pasta izdevumu piedziņu bezstrīda kārtībā” izpildu darbības. 

3. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai informēt (Vārds, 

uzvārds) par iespēju vienoties, ka nokavēto nodokļu maksājumu samaksa tiek veikta 

labprātīgi. 

 

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 Centrālai administrācijai, (Vārds, uzvārds) 

Lēmums nododams izpildei Centrālai administrācijai 
 

 

22. 

Par apstrīdēto administratīvo aktu 

A.Felts 

Pamats 

Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 3.punkts 

 

Mērķis 

Izskatīt apstrīdēšanas iesniegumu 

 

Izvērtējums 

Aprakstošā daļa 

1. 2017.gada 17.jūlijā Dundagas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk arī – 

Sociālais dienests) saņēma un ar numuru 2-3/259 reģistrēja (Vārds, uzvārds) (turpmāk 
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arī – Persona) lūgumu izvērtēt iespēju nodrošināt sociālo aprūpi aprūpes namā 

“Stacija”. 

2. 2017.gada 18.jūlijā Sociālais dienests veica Personas dzīvesvietas apsekošanu un 

personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanu. Novērtējot Personas 

vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem konstatēts, ka Personai nepieciešams 

pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

3. 2017.gada 17.augusā Sociālais dienests nosūtīja (Vārds, uzvārds) vēstuli ar numuru 2-

8/438 “Par pakalpojumu izvērtēšanu (Vārds, uzvārds)”. Tajā tika sniegta informācija par 

Personai nepieciešamo pakalpojumu. 

Cita starpā tika sniegta arī informācija, ka (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) būs 

pienākums daļēji segt izdevumus par Personai sniegto pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 
 

4. 2017.gada 24.augustā Sociālais dienests pieņēma lēmumu Nr. 2-8/449 “Par sociālā 

pakalpojuma nepieciešamību” (turpmāk arī – Lēmums).  

 

5. 2017.gada 11.septembrī Dundagas novada pašvaldība saņēma un ar numuru  

DD-3-26.2/17/503 reģistrēja (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds)iesniegumu (turpmāk – 

Apstrīdēšanas iesniegums). No iesnieguma satura konstatējams, ka minētās personas apstrīd 

Lēmuma nolemjošās daļas 2.punktu, tas ir, apstrīd Lēmumu daļā par to, ka pakalpojuma 

izmaksas starpība starp mēneša uzturēšanas maksu un 90% no Personas pensijas sedz 

likumīgie apgādnieki. 

 

Motīvu daļa 

6. Dundagas novada pašvaldības domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu  

Nr. 47 “Dundagas novada pašvaldības nolikuma” 113.punkts nosaka, ka pašvaldības iestāžu 

izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt domē. Tādējādi Dundagas novada pašvaldības 

domes kompetencē ietilpst Apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšana. 

 

7. Sociālais dienests Lēmumu daļā par to, ka pakalpojuma izmaksas starpība starp 

mēneša uzturēšanās maksu un 90% no Personas pensijas sedz likumīgie apgādnieki, pamato 

ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta pirmo daļu un Civillikuma 

188.pantu.  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka 

klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Savukārt, 

Civillikuma 188.panta pirmā daļa cita starpā nosaka, ka pienākums uzturēt vecākus un 

vajadzības gadījumā arī vecvecākus gulstas uz visiem bērniem samērā ar viņu spējām uzturēt 

vecākus vai vecvecākus un mantas stāvokli. Civillikuma 188.panta trešā daļa nosaka, ka 

mazbērniem jāuztur katrs no vecvecākiem, ja to nevar pēdējā laulātais un bērni. 

 Piemērojot minētās Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normas, 

Sociālais dienests konstatē, ka (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) (pēc šo personu 

ienākumus apliecinošu dokumentu izvērtēšanas) varētu būt pienākums daļēji segt izdevumus 

par Personai sniegto pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā. 

 

8. Apstrīdēšanas iesniegumā norādīts, ka Sociālais dienests nepareizi piemērojis tiesību 

normas, tas ir, nepareizi risinājis tiesību normu specialitātes attiecības. 
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9. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 37.punkts nosaka, ka 

apgādnieks ir persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par 

savu laulāto, bērniem vai vecākiem. Minētā definīcija (tiesību norma) šajā likumā ietverta ar 

2017.gada 12.janvāra likumu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” 

(turpmāk arī – Grozījumi). Grozījumu anotācijā norādīts – lai situācijas, kad persona saņem 

sociālās aprūpes pakalpojumus, neradītu negatīvu finansiālo ietekmi uz šīs personas 

tuviniekiem vairāku paaudžu garumā, noteikts, ka pienākums maksāt par personas 

saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem gulstas uz tās laulāto, pilngadīgajiem bērniem un 

vecākiem. 

No iepriekš minētā konstatējams, ka likumdevējs sniedzis apgādnieka definīciju, lai 

sašaurinātu to personu loku, kurām ir pienākums maksāt par personas saņemtajiem 

sociālajiem pakalpojumiem. Personu loka sašaurināšanas rezultātā pienākums maksāt par 

personas saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem gulstas uz laulāto, pilngadīgajiem bērniem 

un vecākiem. Šāds pienākums negulstas uz mazbērniem. Noprotams, ka šāda definīcija 

likumā iekļauta, lai novērstu līdz šim pamatoti piemēroto praksi noteikt arī mazbērniem 

pienākumu maksāt par personas saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem. Tomēr pēc 

Grozījumu spēkā stāšanās šāda prakse vairs nav piemērojama, jo likumdevējs ir noteicis citu 

regulējumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka Lēmuma nolemjošās daļas 2.punktā 

noteiktais pienākums likumīgajiem apgādniekiem ir prettiesisks – šādu pienākumu var noteikt 

tikai personām, kas atbilsts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 

37.punktā noteiktajai apgādnieka definīcijai. 

 

10. Administratīvā procesa likuma 84.pants nosaka, ka administratīvais akts ir tiesisks, ja 

tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. Ņemot vērā lēmuma 

9.punktā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 

3.punktu, 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1. Atcelt Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta 2017.gada 24.augusta lēmuma 

Nr. 2-8/449 “Par sociālā pakalpojuma nepieciešamību” nolemjošās daļas 2.punktu. 

2. Atvainoties (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) par Administratīvā procesa likuma 

64.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa neievērošanu, izskatot 2017.gada 11.septembrī 

Dundagas novada pašvaldība saņemto un ar numuru DD-3-26.2/17/503 reģistrēto 

(Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) iesniegumu. 

 

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 Centrālai administrācijai, Sociālajam dienestam, (Vārds, uzvārds), 

(Vārds, uzvārds) 

Lēmums nododams izpildei Centrālai administrācijai 

 

 

23. 

Par iekšējo noteikumu “Transportlīdzekļu izmantošanas noteikumi” pieņemšanu 

A.Felts 

Pamats 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.
2
 panta 

piektā daļa 
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Mērķis 

Noteikt transportlīdzekļu izmantošanas kārtību 

 

Izvērtējums 

Līdz šim transportlīdzekļu izmantošanas kārtība pašvaldībā regulēja Dundagas novada 

pašvaldības domes 2011.gada 29.septembra nolikums “Par autotransporta un saziņas līdzekļu 

izmantošanu”. Piedāvātajos iekšējos noteikumos pilnveidota transportlīdzekļu izmantošanas 

kārtība. 

Atzīmējams, ka rīcību ar pašvaldības mantu regulē arī augstāka juridiskā spēka normatīvie 

akti, piemēram, Valsts pārvaldes iekārtas likums, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas likums. Pašvaldības iekšējie normatīvie akti var sniegt detalizētāku 

rīcības regulējumu. 

Iekšējie noteikumi nosaka (īss satura izklāsts): pašvaldības izpilddirektors nosaka darbinieku, 

kura uzturēšanā tiek nodots pašvaldības transportlīdzeklis; transportlīdzekļa organizētājs 

atbild par transportlīdzekli un nosaka tā izmantošanas kārtību; darbinieks, kurš izmanto 

pašvaldības transportlīdzekli, norēķinās par braucieniem, kuri veikti privātām vajadzībām 

(piemēram, veicot darba braucienu, darbinieks nobrauc no maršruta, lai paēstu); darbiniekam 

tiek kompensēta personīgā transportlīdzekļa nolietojums un ekspluatācijas izdevumi, ja tas 

savu transportlīdzekli izmanto darba vajadzībām; transportlīdzekļa izmantošanu nokļūšanai 

no darba vietas uz dzīvesvietu un no dzīvesvietas uz darba vietu nosaka rīkojumā, kuru 

saskaņo augstāka amatpersona vai institūcija (šādā rīkojumā norādāmi normatīvajos aktos 

noteiktie pieļaujamības apstākļi); visos pašvaldības mehāniskajos transportlīdzekļos tiek 

uzstādītas GPS sekošanas ierīces; tiek atcelti Dundagas novada pašvaldības domes 2011.gada 

29.septembra nolikums “Par autotransporta un saziņas līdzekļu izmantošanu”. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pieņemt iesniegto iekšējo noteikumu “Transportlīdzekļu izmantošanas noteikumi” projektu 

(pievienots pielikumā). 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, visām pašvaldības iestādēm 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, visām 

pašvaldības iestādēm 

 

24. 

Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu 

A.Felts 

Pamats 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa, 41.panta pirmā daļa, 

42.panta pirmā daļa, 43.panta otrā daļa, 43.
1
 panta pirmā un trešā daļa, 45.panta otrā daļa; 

likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otrā daļa, 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 21.panta pirmās 

daļas 23.punkts 

 

Mērķis 

Nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz 

to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas 

vecuma, pirmās vai otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves 

kvalitātes nepazemināšanos un samazināt negatīvās sekas šo personu dzīvē 
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Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldības dome 2012.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.241 “Par 

pārvaldes uzdevuma deleģēšanu SIA “Dundagas veselības centrs”. Ar minēto lēmumu tika 

nolemts slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Dundagas veselības centrs”. Saskaņā ar minētā 

līguma 8.2.apakšpunktu līguma izpildes termiņš ir 1 gads. Dundagas novada pašvaldība 

vairākkārt lēmusi par līguma termiņa pagarināšanu. 

 

Ņemot vērā noslēgto deleģēšanas līgumu un Dundagas novada pašvaldības domes 2015.gada 

23.aprīļa lēmumu Nr.74 “Par telpu nomas maksu Pils ielā 6”, 2016.gada 9.jūnijā noslēgts 

līgums par telpu, kuras lieto SIA “Dundagas veselības centrs”, nomu. Šā līguma 

2.1.apakšpunktā noteikts, ka līguma izpildes termiņš ir 1 gads, bet ne ilgāk kā deleģēšanas 

līgums, kas noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un SIA “Dundagas veselības centrs”. 

 

Dundagas novada pašvaldībā 2017.gada 2.oktobrī saņemts un ar numuru  

DD-3-26.2/17/557 reģistrēts SIA “Dundagas veselības centrs” iesniegums, kurā tiek lūgts 

pagarināt minētā deleģēšanas līguma izpildes termiņu. 

Dundagas novada pašvaldībā 2017.gada 2.oktobrī saņemts un ar numuru  

DD-3-26.2/17/556 reģistrēts SIA “Dundagas veselības centrs” iesniegums, kurā tiek lūgts 

pagarināt minētā nomas līguma izpildes termiņu. 

 

Iepazīstoties ar SIA “Dundagas veselības centrs” līdzšinējo deleģētā uzdevuma izpildi, 

Dundagas novada pašvaldības dome konstatē, ka SIA “Dundagas veselības centrs” uzdevumu 

(nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz 

to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas 

vecuma, pirmās vai otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves 

kvalitātes nepazemināšanos un samazināt negatīvās sekas šo personu dzīvē) spēs veikt 

efektīvāk par pašvaldību. Ņemot vērā arī SIA “Dundagas veselības centrs” pieredzi, 

reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, Dundagas novada pašvaldības domes ieskatā 

deleģēšanas līgumu ir pamats pagarināt. Tāpat ir pamats pagarināt arī līdz šim noslēgto nomas 

līgumu. 

  

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1) Pagarināt deleģēšanas līguma, kas noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un SIA 

“Dundagas veselības centrs” (reģ.nr. 51203036041), izpildes termiņu par vienu gadu. 

2) Pagarināt nomas līguma, kas noslēgts starp Dundagas novada pašvaldību un SIA 

“Dundagas veselības centrs” (reģ.nr. 51203036041), izpildes termiņu par vienu gadu, 

ņemot vērā 1.punktā minētā deleģēšanas līguma izpildes termiņu. 

 

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas novada pašvaldības Centrālai administrācijai 

 

25. 

Par uzdevumu izpildes termiņa pagarināšanu  Dundagas pašvaldības Kolkas 

pamatskolas turpmākās darbības izvērtēšanas darba grupai 

A.Felts, A.Grīvāne 

Pamats 

1. Dundagas novada domes 2017.gada 25.maija lēmums Nr.126 „Par uzdevumiem 

Dundagas pašvaldības Kolkas pamatskolas turpmākās darbības izvērtēšanas darba 

grupai:  
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2. Darba grupas 2017.gada 6.oktobra sēdes Nr.5 protokols 
 

Mērķis  

Izvērtēt iespējamos Kolkas pamatskolas attīstības modeļus. 

 

Izvērtējums 

Izglītības speciālists Dinārs Neifelds, kurš iepazīstināja ar novitātēm valsts nostādnēs, kā arī 

prezentēja savu skatījumu uz situāciju Kolkas pamatskolā, norādot, ka prognozētās tendences 

apstiprinās, un iespējamos turpmākās darbības modeļus.  

Izglītības speciālists norādīja, ka darba grupai būtu vērtējami šādi iespējamie risinājumi: 

Kolkas sākumskola 1.-4.klases (saglabā skolas statusu); 

Kolkas sākumskola 1.-6.klases  (saglabā skolas statusu); 

Kolkas pamatskolu kā skolu likvidēt un pievienot Dundagas vidusskolai kā filiāli,(zaudē 

skolas statusu), 

Izvērtējot jāņem vērā arī skolas izglītības kvalitātes nodrošināšana, nepieciešamā finansējuma 

apjoms no pašvaldības budžeta, kā arī Kolkas iedzīvotāju viedoklis. 

 

Diskusiju rezultātā tika izvirzīts priekšlikums sagatavot finanšu aprēķinus šādiem Kolkas 

skolas darbības modeļiem: 

Kolkas sākumskola 1.-4.klases; 

Kolkas sākumskola 1.-6.klases; 

Kolkas pamatskolu kā skolu likvidēt un pievienot Dundagas vidusskolai kā filiāli 1.-9.kl. 

Sagatavot prognozējamos Kolkas pamatskolas akreditācijas izdevumus 2 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Pagarināt Kolkas pamatskolas turpmākās darbības izvērtēšanas darba grupas priekšlikumu 

iesniegšanas termiņu – Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja novembrī. 

 

Lēmums nododams izpildei  Kolkas pamatskolas turpmākās darbības izvērtēšanas darba 

grupai 

 

 

26. 

Par pilnvarojumu līgumu slēgšanai ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”  

Kurzemes komiteju 

A.Felts 

Pamats 

 Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.daļas b) punkts 

 

Mērķis 

Slēgt patapinājuma līgumus ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteju par 

telpu Talsu ielā 7, Dundagā ( 6,3 m
2
) un “Brigas”, Kolkas pagastā, Dundagas novadā (22 m

2 
) 

par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā līdz 2018. gada 20.aprīlim. 

  

Izvērtējums 

 2015.gada 6.maijā  Dundagas novada sociālais dienests un biedrības “Latvijas Sarkanais 

Krusts” Kurzemes komiteja izveidoja sadarbības apvienību. Sadarbības modeļa ietvaros 

biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja veic projekta, kuru īsteno Eiropas 

atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (pārtikas palīdzības, pamata materiālās palīdzības, 

individuālo mācību piederumu izdale, papildpasākumu veikšana) administrēšanu, atbalsta 
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plānošanu, koordinē piegādes uz katru no izdales vietām Dundagas novadā, atskaišu 

sagatavošanu, kā arī palīdzības saņemšanu, izdali un glabāšanu Dundagas novadā. Sadarbības 

aplecinājumā noteikts, ka Dundagas novada sociālais dienests veic palīdzības saņemšanu, 

izdali, glabāšanu Dundagas novadā katra pagasta teritorijā pašvaldības telpās un ar saviem 

cilvēkresursiem.  Lai turpinātu sekmīgi īstenot projekta pasākumus un nodrošinātu atbilstību 

2014.gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 727 “Darbības programmas 

"Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–

2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi”, nepieciešams noslēgt patapinājuma 

līgumus ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteju par telpu patapināšanu 

Talsu ielā 7, Dundagā un “Brigas”, Kolkā. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Piekrist slēgt patapinājuma līgumus  ar biedrības “Latvijas sarkanais Krusts” Kurzemes 

komiteju par telpu Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas novadā (6,3 m
2
) un “Brigas”, Kolkas 

pagastā, Dundagas novadā (22 m
2
) par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā līdz 20.04.2018.  

(līgumu projekti pievienoti pielikumā),  pilnvarot slēgt līgumus Dundagas novada sociālā 

dienesta vadītāju Daci Upleju (personas kods 311069-12510).  

 

Lēmums nododams izpildei: Sociālajam dienestam 

 

 

27. 

Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

A.Felts 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants; Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 

2) punkts; Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 

 

Izvērtējums 

1.    Lēmuma daļa satur datus par personu, tādēļ netiek publicēta. 

 

2. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmā daļa nosaka, ka „iestādei ir tiesības pēc 

savas iniciatīvas, bet 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”. Administratīvā procesa likuma 

59.panta pirmā daļa nosaka ka, „pēc administratīvās lietas ierosināšanas iestāde iegūst 

informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo 

lēmumu. [...]”. Savukārt, šī panta otrā daļa nosaka, ka „iegūstot informāciju, iestāde var 

izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no administratīvā procesa 

dalībniekiem, citām institūcijām, [...]. Ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis 

administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis 

pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem”.  

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, pašvaldība:  

2.1. ieguva informāciju: 
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 2.1.1. no Zemesgrāmatas izrakstiem (izdruka no Talsu rajona tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļas) ziņas par nekustamo īpašumu Talsu iela 20A, Dundaga, Dundagas pagasts, 

Dundagas novads un konstatēja, ka 2002.gada 11.janvārī izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība, 

nodalījums Nr. 100000053388, kadastra numurs: 8850 020 0453 apliecina, ka nekustamā 

īpašuma Talsu iela 20A, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads īpašumtiesības 

ierakstītas zemesgrāmatā uz (Vārds, uzvārds) vārda;  

2.1.2. no LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un konstatēja, ka 

nepilngadīgajai (Vārds, uzvārds) dzīvesvieta Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā 

Talsu ielā 20A deklarēta 2010.gada 12.augustā. Tā kā pašvaldības arhīvā nav saglabājušies 

2010.gada dokumenti par dzīvesvietas deklarēšanu (īslaicīgi glabājamas lietas), nav pieejama 

arī likumisko pārstāvju ((Vārds, uzvārds)) iesniegtā (Vārds, uzvārds) dzīvesvietas deklarācija, 

kura apstiprinātu norādīto tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai minētajā adresē; 

2.1.3. no LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par nepilngadīgās (Vārds, 

uzvārds) likumiskā pārstāvja (Vārds, uzvārds) dzīvesvietu, konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) 

2014.gada 11.martā reģistrējusi ārvalstu adresi Lielbritānijā; 

2.1.4. no nekustamā īpašuma īpašnieces (Vārds, uzvārds) papildus sniegtās 

informācijas, (Vārds, uzvārds) dzīvesvietu savā īpašumā atļāvusi deklarēt, jo tajā brīdī (Vārds, 

uzvārds) bijušas problēmas ar atļaujas saņemšanu (Vārds, uzvārds) dzīvesvietas deklarēšanai, 

savukārt dzīvesvieta Talsu ielā 20A Dundagā, tobrīd bija arī (Vārds, uzvārds) deklarētās 

dzīvesvietas adrese. 

 

3. Lai izvērtētu (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādītos apgalvojumus par to, vai ir pamats 

anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu, saskaņā ar LR Administratīvā procesa 

likuma 62.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, 

kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē 

adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”,  

3.1. pašvaldība: 

3.1.1. 2017.gada 27.septembrī nosūtīja (Vārds, uzvārds) likumiskajam pārstāvim 

(Vārds, uzvārds)pa pastu ierakstītā sūtījumā uz deklarētās dzīvesvietas adresi uzaicinājuma 

vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža sniegt Dundagas novada 

pašvaldībai savu viedokli ziņu precizēšanai, nekustamā īpašuma īpašnieces (Vārds, uzvārds) 

iesniegumā norādīto apgalvojumu izvērtēšanai un dokumentu uzrādīšanai (īres līgums, 

vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku,  radniecības dokumenti u.c.), kas apliecinātu 

tiesisko pamatu (Vārds, uzvārds) būt deklarētai norādītajā adresē. Dzīvesvietas deklarēšanas 

tiesisko pamatu nosaka Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas nosacījums: 

„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”; 

 Pašvaldība papildus (Vārds, uzvārds) vēstulē norādīja, ka Iedzīvotāju reģistra likuma 

15.panta otrā daļa nosaka, ka „Ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus 

Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot Pārvaldei savas dzīvesvietas 

adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas 

jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā (ar 

Latvijas konsulārās vai diplomātiskās pārstāvniecības starpniecību), ja šīs izmaiņas izdarītas 

ārvalstu institūcijās. Personām, kurām ir ierobežota rīcībspēja, ir tiesības sniegt Pārvaldei 

minētās ziņas”. Arī Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta 5.daļa nosaka, ka „ja personas 

dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas 

deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā”; 

3.1.2. konstatēja, ka 2017.gada 6.oktobrī Dundagas novada pašvaldībā saņemta 

vēstule no (Vārds, uzvārds) (reģ. Nr. DD-3-26.2/17/567), kurā apstiprinājusi, ka viņas meita 

(Vārds, uzvārds) nedzīvo deklarētās dzīvesvietas adresē Talsu ielā 20A, Dundagā, bet dzīvo 
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kopā ar viņu Anglijā, (adrese). Apstiprinājusi, ka (Vārds, uzvārds) ir tiesības izdeklarēt 

(Vārds, uzvārds) no viņai piederošā īpašuma; 

 3.1.3. konstatēja, ka pamatojoties uz LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par 

(Vārds, uzvārds) deklarētas dzīvesvietas adresi, līdz 2017.gada 10.oktobrim nekādas izmaiņas 

adresē nav reģistrētas. 

 

4. Ņemot vērā (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā 

arī ievērojot (Vārds, uzvārds) personīgo apstiprināto piekrišanu (Vārds, uzvārds) 

izdeklarēšanai, pašvaldība secina, ka personai zudušas tiesības uz deklarēto dzīvesvietu un 

izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds paredzēts piemērojamā tiesību normā – 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktā: „ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā”. 

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta otro daļu, Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas pirmo 2)punktu, 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx  deklarēto dzīvesvietu adresē 

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Talsu iela 20A.  

 

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 trešajai 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 Dundagas novada 

pašvaldības domes lēmumu (Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds)  likumiskajiem pārstāvjiem 

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. 

 

Lēmums nosūtāms: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, (Vārds, uzvārds), (Vārds, uzvārds) 

Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei 

 

28. 

Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības 

komisijas darbam ar ģimenēm sastāvā 

A.Felts 

Pamats 

1. Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar 

ģimenēm nolikuma 10. punkts 

2. MK 2017.gada 12.septembra noteikumi nr.545 „Noteikumi par institūciju sadarbību 

bērnu tiesību aizsardzībā” 5.punkts 

 

 Mērķis 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas 

darbam ar ģimenēm sastāvā. 

 

Izvērtējums 

MK 2017.gada 12.septembra noteikumi nr.545 „Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu 

tiesību aizsardzībā” 5.punkts paredz, ka sadarbības grupā iekļauj pārstāvjus 5.3. pašvaldības 

izglītības pārvaldes vai izglītības speciālistu. 
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2017.gada 10.oktobrī saņemts Dundagas novada pašvaldības izglītības speciālista Dināra 

Neifelda iesniegums ar lūgumu iekļaut viņu Dundagas novada pašvaldības 

starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm sastāvā (reģ.10.10.2017. ar Nr. 

DD-3-26.2/17/575. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Starpinstitucionālās sadarbības komisijā darbam ar ģimenēm sastāvā: 

Komisijas sastāvā iekļaut izglītības speciālistu Dināru Neifeldu. 

 

Lēmums nododams izpildei: Starpinstitucionālajai sadarbības komisijai darbam ar ģimenēm 

 

 

29. 

Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā 

A.Felts, A.Grīvāne, V.Skuja, M.Napskis 

Pamats 

Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas nolikuma 4. punkts 

 

 Mērķis 

Izdarīt grozījumus Dundagas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijas sastāvā. 

 

Izvērtējums 

 

Komisijas loceklis Gunārs Laicāns mutiski ir informējis, ka nevēlas turpināt darbu 

Apbalvojumu komisijā, līdz ar ko saskaņā ar Apbalvojumu komisijas nolikuma 4.punktu, ir 

jāizdara grozījumi komisijas sastāvā: 1) jāizslēdz no komisijas sastāva Gunārs Laicāns un 

viņa vietā jāievēl jauns komisijas loceklis. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav; balsošanā nepiedalās 

M.Napskis 

NOLEMJ: 

Izdarīt grozījumus Apbalvojumu komisijas sastāvā: 

1) Izslēgt no komisijas sastāva Gunāru Laicānu 

2) Ievēlēt komisijas sastāvā Māri Napski 

 

Lēmums nododams izpildei: Apbalvojumu komisijai 

 

 

30. 

Par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu 

Ziņo Z.Eizenberga; A.Felts, V.Skuja, A.Grīvāne, M.Burnevics, R.Rūmniece 

Pamats 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

10.panta desmitā daļa 

 

Mērķis 

Pilnveidot pašvaldības institucionālo sistēmu 

 

Izvērtējums 
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1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, 

biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus. 

2. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi 

organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi 

pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, 

nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un 

detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu. 

 

3. Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 22.septembra nolikuma “Centrālās 

administrācijas nolikums” 4.13.apakšpunkts nosaka, ka viena no Centrālās 

administrācijas funkcijām ir atbalsta sniegšana iestādēm sabiedriskajās attiecībās un 

komunikācijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Centrālajā administrācijā izveidota 

Sabiedrisko attiecību nodaļa. 

4. Viens no būtiskākajiem iemesliem Sabiedrisko attiecību nodaļas (iestādes 

struktūrvienības) veidošanai bija tas, ka sabiedrisko attiecību funkcijas un 

komunikācijas uzdevumus pildīja divi darbinieki. Šobrīd šīs funkcijas un uzdevumus 

pilda viens darbinieks – Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs. Nav plānots, ka 

sabiedrisko attiecību un komunikācijas funkcijas un uzdevumus nepieciešams pildīt 

lielākam personālam, tātad struktūrvienībā nav un netiek plānotas vadāmas personas. 

Ņemot vērā šo apstākli, šobrīd pastāv būtisks pamats šīs struktūrvienības likvidēšanai 

un amata “Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs” likvidēšanai – vietā tiktu izveidots 

amats “sabiedrisko attiecību speciālists”, kura pienākumus piedāvātu pildīt 

līdzšinējam Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājam. 

 

5. Dundagas novada pašvaldības Centrālajā administrācijā ar 2017.gada 1.janvāri 

izveidots Brīvā laika pavadīšanas centrs. Šobrīd konstatēts, ka atsevišķās jomās Brīvā 

laika pavadīšanas centra funkcijas pārklājas ar Kultūras pils funkcijām – aspektos, kas 

saistīti ar rūpēm par kultūras dzīves organizēšanu, izglītojošu pasākumu rīkošanu, 

attīstību sekmējošu pasākumu īstenošanu u.tml. Ņemot vērā šo apstākli, šobrīd pastāv 

būtisks pamats šīs struktūrvienības likvidēšanai un tās līdzšinējā personāla iekļaušanai 

Kultūras pils personālā. Pārskatāms arī Kultūras pils nolikums, lai tajā iekļautu 

atsevišķas funkcijas vai uzdevumus, kurās kompetenci līdz šim īstenoja tikai Brīvā 

laika pavadīšanas centrs. Ņemot vērā minēto, pastāv arī būtisks pamats Brīvā laika 

pavadīšanas centram izveidoto amatu likvidēšanai un jaunu amatu izveidošanai 

Kultūras pilij. 

 

6. Dundagas novada pašvaldības “Kubalu skola – muzejs” ir pašvaldības iestāde. 

Minētajai iestādei ir trīs darbinieki, tajā skaitā, iestādes vadītājs. Muzeju likuma 

1.panta 7.punkts nosaka, ka pašvaldības muzejs var būt gan iestāde, gan iestādes 

struktūrvienība. Ņemot vērā Kubalu skolas - muzeja personāla daudzumu, kā arī to, ka 

atsevišķās jomās Kubalu skolas – muzeja darbības jomas sakrīt ar Kultūras pilij 

noteiktajām darbības jomām, pastāv būtisks pamats Kubalu skolu – muzeju pievienot 

Kultūras pilij. Kultūras pilī tiktu izveidota struktūrvienība, kas īstenotu muzeja 

kompetenci. Šajā struktūrvienībā tiktu piedāvāts strādāt līdzšinējam Kubalu skolas – 

muzeja personālam. Īstenojot iepriekš minēto, likvidējami iestādē “Kubalu skola – 

muzejs” izveidotie amati un izveidojami jauni amati Kultūras pilī. Pārskatāms arī 

Kultūras pils nolikums, lai tajā iekļautu atsevišķas funkcijas vai uzdevumus, kurās 

kompetenci līdz šim īstenoja tikai Kubalu skola – muzejs. Risināms arī jautājums par 

Kultūras pils struktūrvienības – muzeja akreditāciju un stratēģijas izstrādi. 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 

R.Rūmniece, J.Mauriņš), pret- 2 (A.Grīvāne, V.Skuja), atturas – nav, T.Kaudze balsošanā 

nepiedalās 

NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai, ka Centrālā administrācija likvidē tās struktūrvienību “Sabiedrisko 

attiecību nodaļa”. 

2. Pieņemt zināšanai, ka Centrālā administrācija likvidē tās struktūrvienību “Brīvā laika 

pavadīšanas centrs”. 

3. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai līdz 2017.gada 

7.novembrim sagatavot Centrālās administrācijas nolikuma projektu vai esošā 

nolikuma grozījumu projektu, ar kuru no Centrālās administrācijas kompetences tiktu 

izslēgta kompetence, kuru līdz šim īstenoja Brīvā laika pavadīšanas centrs. 

4. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Kultūras pilij līdz 2017.gada 7.novembrim 

sagatavot Kultūras pils nolikuma projektu vai esošā nolikuma grozījumu projektu, ar 

kuru Kultūras pils kompetencē tiktu iekļauta vismaz daļa no kompetences, kuru līdz 

šim īstenoja Brīvā laika pavadīšanas centrs un Kubalu skola – muzejs. Nolikuma 

projektu saskaņot ar Centrālo administrāciju. 

5. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai līdz 2017.gada 

7.novembrim sagatavot lēmumprojektu par šajā lēmumā minēto amatu izveidošanu un 

likvidēšanu, kā arī grozījumus Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas 

katalogā. Lēmumprojektu daļā, kas attiecas uz amatiem Kultūras pilī, saskaņot ar 

Kultūras pili. 

6. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai sagatavot pašvaldības 

nolikuma grozījumu projektu, kura regulējums atspoguļotu šajā lēmumā noteikto. 

 

Lēmums nododams izpildei  Centrālajai administrācijai, Kultūras pilij 

 

 

31. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumam „Upesvagari” 

Ziņo I.Bekmane-Avota; A.Felts 

Pamats 

1. (Vārds, uzvārds) 18.10.2017. iesniegums. 

2. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punkts, 7.panta 1.punkts. 

3. Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas novada 

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas karte „Dundagas pagasta 

teritorijas funkcionālais zonējums”. 

4. Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. 

punkts. 

5. Dundagas novada Domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.15 „Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 12.punkts. 

 

Mērķis 

Nekustamā īpašuma „Upesvagari” sadalīšana, veidojot jaunas zemes vienības. 

 

Izvērtējums 

Nekustamā īpašuma „Upesvagari” ar kadastra Nr. 8852 008 0059  (turpmāk arī 

nekustamais īpašums „ Upesvagari”) kopplatība ir 76,8000ha, tas sastāv no neapbūvētām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0059 - 1,4000 ha platībā, 8850 008 0060 - 

9,5000 ha platībā un 8850 008 0074 - 65,9000 ha platībā un atrodas Dundagas pagastā, 

Dundagas novadā.  
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Nekustamā īpašuma „Upesvagari” īpašnieka pilnvarotā persona (Vārds, uzvārds) (pilnvara 

Nr.4000 izsniegta Zemgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Ināras Lielkalnes privātpraksē 

Tukumā, 13.10.2017.) iesniegusi 18.10.2017. iesniegumu, kas reģistrēts Dundagas novada 

pašvaldībā 19.10.2017. ar reģistrācijas Nr.DD-3-26.2/17/595, kurā lūdz nekustamā īpašumā 

„Upesvagari” zemes vienību ar kadastra numuru 8850 008 0074 sadalīt divās daļās. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļas 3. punktu zemes ierīcības projektu 

izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai. 

Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā, 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, 

izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. 

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.08.2014. saistošo noteikumu Nr.10 „Dundagas 

novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam grozījumu Grafiskā daļa 

un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk arī saistošie noteikumi Nr.10) un 

grafiskās daļas karti „Dundagas pagasta teritorijas funkcionālais zonējums” nekustamā 

īpašuma „Upesvagari” zemes vienība ar kadastra numuru 8850 008 0074 atrodas plānotās 

izmantošanas teritorijā „Mežu teritorija” (MT) . 

Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 88.3.punkts 

nosaka, ka „Meža teritorijas” (M) vietās ārpus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas 

lieguma teritorijas un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās 

darbības joslas minimālā platībā kurās atļauts sadalīt zemes vienību ir 2 ha. 

Sadalot nekustamā īpašuma „Upesvagari” divās daļās, veidotos aptuveni 21 ha un 44,9000 

ha lielas zemes vienības līdz ar to sadalīšana atbildīs saistošajos noteikumos Nr.10 

noteiktajām prasībām. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. 

punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus. 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” 
12.punktu detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir nododama pārbaudei 

Dundagas novada Domes izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto 

aizsargjoslu atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un reālajai situācijai. Atzinums no 

Dundagas novada Domes izvēlētās juridiskās personas, kura uztur Dundagas novada augstas 

detalizācijas topogrāfisko informāciju, par detālplānojuma un zemes ierīcības projekta 

grafiskās daļas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam ir jāpievieno detālplānojuma vai 

zemes ierīcības projekta materiāliem. 

 

Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

1) Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Upesvagari” ar kadastra  

Nr. 8850 008 0059 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 008 0074, sadalot to 

divās daļās saskaņā ar pielikumu. 

2) Zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām. 

3) Paredzēt piekļuves iespēju jaunveidojamām zemes vienībām. 

4) Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņot ar SIA „ĢeoDati”. 

5) Pirms atzinuma saņemšanas Valsts zemes dienestā, zemes ierīcības projektu skaņot ar 

Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401). 

 

Lēmums nosūtāms: (Vārds, uzvārds) 
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Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai. 

 

 

32. 

Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 

Ziņo D.Kurpniece; A.Felts 

Pamats 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants; Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 

2) punkts; Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr. 72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

 

Mērķis 

Ikvienas personas sasniedzamība tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību 

 

Izvērtējums 

1. Dundagas novada pašvaldībā 2017.gada 23.oktobrī saņemta Valsts sociālās aprūpes centra 

„Rīga” (turpmāk tekstā - VSAC „Rīga”) filiāles „Jugla” vadītājas p.i. Zigrīdas Kauliņas 

vēstule (reģ. Nr.DD-3-31.2/17/894), kurā lūgts anulēt iepriekšējo deklarēto dzīvesvietas adresi 

(Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx. 

Vēstulē paskaidrots, ka (Vārds, uzvārds) ir (…) un kopš 2017.gada 8.septembra dzīvo 

pilnā valsts apgādībā VSAC „Rīga” filiālē „Jugla”, Rīgā, Pāles ielā 12, LV-1024. Vēstulei 

pievienots Sociālās integrācijas valsts aģentūras 2017.gada 21.augustā izdotais Lēmums Nr.5-

2.1/N/29 (kopija) Par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma sniedzēju, kurā nolemts piešķirt 

(Vārds, uzvārds) valsts finansētus sociālos pakalpojumus kā pilngadīgai neredzīgai personai 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā Valsts sociālās aprūpes centra 

„Rīga” filiālē „Jugla” no 2017.gada 28.augusta. 

Vēstulei pievienots (Vārds, uzvārds) pašrocīgi parakstīts iesniegums, kurā lūgusi 

Dundagas novada domei anulēt ziņas par viņas deklarēto dzīvesvietu adresē: Talsu iela 11-4, 

Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270. (Vārds, uzvārds) apstiprinājusi, ka 

no 2017.gada 8.septembra dzīvo pilnā valsts apgādībā VSAC „Rīga” filiālē „Jugla”, Pāles ielā 

12, Rīgā, LV-1024, ir šīs iestādes kliente, pamatojoties uz noslēgto līgumu Nr. JU 

Nr.38/2017/4-1/96. 

 

2. Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otro 

daļu, pašvaldība secina, ka administratīvā akta izdošanai personas viedokļa un argumentu 

noskaidrošana nav nepieciešama, jo ir konstatēti visi nepieciešamie faktiskie apstākļi ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšanai: 

1) (Vārds, uzvārds) personīgs iesniegums; 

2) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas apstiprinājums par 

patreizējo dzīvesvietu; 

3) informācija no VSAC „Rīga” filiāles „Jugla” par dzīvesvietas reģistrāciju (Vārds, uzvārds) 

Pāles ielā 12, Rīgā, LV-1024, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 10.panta 

„Dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas” otro daļu.  

 

3. Ņemot vērā (Vārds, uzvārds) personīgo iesnieguma lūgumu un papildus iesniegtos 

dokumentus, pašvaldība secina, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts kāds 

paredzēts piemērojamā tiesību normā – Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās 

daļas 2)punktā: „ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai  personai nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”. 

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, 67.panta septīto daļu 

un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2)punktu, 
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, T.Kaudze, G.Kristiņš, 

M.Napskis, R.Rūmniece, V.Skuja, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav,  

NOLEMJ: 

Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx  deklarēto dzīvesvietu adresē 

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Talsu iela 11-4, LV-3270.  

 

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 trešajai daļai, administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts 

pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

 

Lēmums nosūtāms: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei, (Vārds, uzvārds), Valsts sociālās 

aprūpes centra „Rīga” filiāles „Jugla” administrācijai 

Lēmums nododams izpildei: sekretārei-lietvedei Dacei Kurpniecei 

 

 

Dažādi jautājumi 

Par kapiem Dundagas pagastā 

 

Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro prezentē sagatavoto uzskatāmo materiālu  par 

Dundagas pagasta teritorijā esošo kapu vārtiņu, žogu, zvanu torņu veikto apsekošanu un tajā 

konstatēto šo elementu tehnisko stāvokli. 

Informācija tiek pieņemta zināšanai un tiks izvērtēta sastādot 2018.gada budžetu. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 12.05. 

 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 31.10.2017. 

 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 31.10.2017. 
 


