LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.12.
2018.gada 24. augustā
Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta: plkst. 10.01
Sēdē piedalās 9 deputāti: Aldis Felts, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Regīna
Rūmniece, Tamāra Kaudze, Vilnis Skuja, Madars Burnevics, Andra Grīvāne
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Janita Valtere, Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājs Lauris Laicāns, juriskonsults Jānis Langzams, finansiste Inga Ralle, saimnieciskā
dienesta vadītājs Andris Kojro, sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna Pekmane, Kolkas
pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, Sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja, galvenā
grāmatvede Ilze Pirvite, SIA “Kolkas Ūdens” valdes loceklis Ivo Bordjugs, Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Daina Dēvita
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 (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1.Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām
aktualitātēm
2. Par automašīnas pārdošanu
3. Par papildu finansējumu ceļa būvprojekta izmaiņu izstrādei
4. Par dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dz.5 izsoles rezultātu apstiprināšanu
5. Par atlaišanas pabalstiem Mazirbes internātpamatskolas pedagogiem un tehniskiem
darbiniekiem
6. Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” sadalīšanu
7. Par zemes vienības daļām nekustamajā īpašumā „Saules iela 16”
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Cenas”
9. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
10. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
11. Par Mākslas un mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
12. Par interešu izglītības programmas saskaņošanu
13. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
14. Par automašīnas VW PASSAT VARIANT izsoles rezultātiem
15. Par nekustamo īpašumu apvienošanu
16. Par plānoto Sociālā dienesta adresi
17. Par lietošanas mērķa noteikšanu
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Tiek ierosināts papildus izsludinātajai darba kārtībai iekļaut papildus jautājumus:
18. Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu
19. Par galvojuma līguma grozījumiem
20. Par Dundagas novada pašvaldības kustamā un nekustamā īpašuma nodošanu SIA
“Kolkas ūdens”
Deputāte A.Grīvāne ierosina balsot par katru jautājumu atsevišķi.
18.Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
Iekļaut jautājumu Nr. 18.Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu, sēdes darba kārtībā.
19.Par galvojuma līguma grozījumiem
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ:
Iekļaut jautājumu Nr. 19. Par galvojuma līguma grozījumiem, sēdes darba kārtībā.
20.Par Dundagas novada pašvaldības kustamā un nekustamā īpašuma nodošanu SIA
“Kolkas ūdens”
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš), pret- 4 (V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), atturas – nav
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 31.pantu, jautājums nav iekļauts darba kārtībā.
Dažādi jautājumi
1.
Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un
citām aktualitātēm
Izpilddirektore Janita Valtere informē par aktualitātēm: (par skolu gatavību mācību
gadam-par audzēkņu skaitu), par notikušajiem kultūras pasākumiem, par veiktajiem
iepirkumiem būvniecības darbiem, par revidentu pakalpojumiem, par mēbeļu iegādi līvu
namā “Pastnieki”; par realizētajiem un šobrīd realizējamajiem projektiem;
Par datu aizsardzības speciālista nodrošinājumu - juriskonsults bijis uz semināru par šo
jautājumu un saņēmis informāciju, ka pašvaldībai ir jāpērk ārpakalpojums.
Par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja sagatavoto lēmuma projektu par tehniskā projekta
izstrādi ēkai “Zītari” ir novīzēts skatīšanai Attīstības un plānošanas komitejā septembrī.
Par “Jūras Pērles” virzību – Iznomāšanas, privatizācijas un atsavināšanas komisijai ir
jāturpina darbs pie šī jautājuma.
Par atbildēm uz personu iesniegumiem - ir jāpievērš uzmanība termiņu ievērošanai.
Par pašvaldības autotransporta izmantošanu 4. un 5.augustā un līdzekļu izlietošanu
ugunsdzēsēju ēdināšanai ugunsgrēkā iesaistīto ugunsdzēsēju ēdināšanai Dūmelē.
Par komitejas sēžu audio ierakstu publicēšanas iespēju – sagatavot lēmuma projektu uz
komiteju sēdēm septembrī.
Par Ētikas komisijas izveidošanu.
Par pašvaldības saistošo noteikumu konsolidāciju – ir pieņemts lēmums, kas ir jārealizē
līdz šī kalendārā gada beigām.
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Domes priekšsēdētājs A.Felts informē par notikušajām sarunām ar Gaidi Bērziņu, par
iespējamiem risinājumiem Mazirbes skolas ēkas izmantošanas iespējām.
2.
Par automašīnas pārdošanu
A.Felts
Pamats
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts. ,saistošie noteikumi par pašvaldības 2018.gada
budžetu.
Mērķis
Pašvaldības autoparka atjaunošana.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība ir lēmusi, ka Saimnieciskā dienesta automašīnu Nissan NP-300
JG 6325 2010. gada ar nobraukumu 186788 km pārdot izsolē, nosakot automašīnas faktisko
vērtību. SIA “A3Eksperts” ir veikusi automašīnas novērtēšanu un sagatavots akts NR. AA082018-02, nosakot automašīnas faktisko vērtību 5800.00 EUR (iekļaujot PVN).Ir priekšlikums
pārdot automašīnu izsolē, nosakot izsoles sākumcenu 5800.00 EUR.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.174:
Pārdot izsolē automašīnu Nissan NP-300 JG 6325, nosakot izsoles sākumcenu EUR 5800.00
(iekļaujot PVN)
Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskā dienesta vadītājam A.Kojro.
3.
Par papildus finansējumu ceļa būvprojekta izmaiņu izstrādei
A.Felts
Pamats
1. Ministru kabineta noteikumi Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā”.
2. Dundagas novada domes 24.09.2015. sēdes lēmums Nr.171 “Par Dundagas novada
uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases
kritērijiem”.
Mērķis
Pašvaldības ceļa rekonstrukcija.
Izvērtējums
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.475) 3. punktu
pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. Dundagas
novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) ir piešķirta 360 000 EUR liela kvota, kam
pierēķināms 36 000 EUR līdzfinansējums.
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MK noteikumu Nr.475 6. punkts nosaka, ka pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību
grantsceļu bez cietā seguma (turpmāk – objekts) būvniecība vai pārbūve, izņemot valsts ceļu
un Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) savienojumu būvniecību vai pārbūvi.
MK noteikumu Nr.475 8. punkts nosaka, ka projektā ietvertos objektus nosaka vietējā
pašvaldība pēc tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta
saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta
tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem
apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā” (pasākuma kods – 4.3.).
Saskaņā ar Dundagas novada domes 24.09.2015. sēdes lēmumu Nr.171 “Par Dundagas
novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas
atlases kritērijiem” tika apstiprināti Dundagas novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko
rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases kritēriji.
Pašvaldība prioritārā secībā sagatavoja informācija par deviņiem uzņēmējdarbībā
nozīmīgākajiem rekonstruējamiem pašvaldības grants ceļiem un 03.07.2017. izsludināja
atklātu konkursu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.
Pēc būvprojekta sagatavošanas tika aprēķināts, ka kopējās ceļu būvniecības izmaksas
sastāda 2 436 133,63 EUR, kas ievērojami pārsniedz pieejamo finansējuma apjomu.
10.04.2018. apspriedē ar vietējiem uzņēmējiem nolēma, ka nepieciešams pārskatīt un
izvērtēt kritērijus un aktualizēt informāciju par visiem ceļiem atbilstoši aktuālajai situācijai.
17.04.2018. apspriedē ar vietējiem uzņēmējiem nolēma, ka kā prioritāte virzāma
pašvaldības ceļa “Mazās darbnīcas – Būdeni” rekonstrukcija. Ņemot vērā, ka tā pārbūves
izmaksas sastāda 676 492,49 EUR, būtu nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā, paredzot,
ka rekonstrukcijas projekts tiek sagatavots par pašvaldības ceļa “Mazās darbnīcas – Būdeni”
posmu no 0,0 km līdz 3,3 km.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.175:
1. Piešķirt finansējumu 4720,00 EUR apmērā pašvaldības ceļa “Mazās darbnīcas – Būdeni”
būvprojekta izmaiņu izstrādei.
2. Finansējumu paredzēt no Dundagas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas iegūti no
pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas rezultātā iegūtiem līdzekļiem.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai, saimnieciskajam dienestam.
4.
Par dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dz. 5 izsoles rezultātu apstiprināšanu
A.Felts, T.Kaudze
Pamats
1. 27.04.2018. lēmums nr. 108 „Par dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dz. 5 atsavināšanu un
nosacītās cenas noteikšanu”.
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2. Dundagas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dz. 5, Sabdagās, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā, izsoles noteikumu 39., 40., 41. un 45. punkts.
Mērķis
Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dz. 5 izsoles rezultātus.
Izvērtējums
Ar 27.04.2018. lēmumu nr. 108 „Par dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dz. 5 atsavināšanu un
nosacītās cenas noteikšanu” lemts mutiskā izsolē atsavināt Dundagas novada pašvaldībai
(turpmāk - pašvaldība) piederošo dzīvokļa īpašumu „Vectūļi” dz. 5 ar kadastra numuru
8850 900 0508 par nosacīto cenu 1046,00 €.
Pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dz. 5 ar kadastra numuru 8850 900 0508 izsole
notika 2018. gada 20. jūlijā. Uz izsoli bija pieteikušies divi pretendenti.
Saskaņā ar „Pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dz. 5, Sabdagās, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā, izsoles noteikumu” (turpmāk – izsoles noteikumi) 39. punktu, objekts tiek
pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosola augstāko cenu, kura ir pirkuma maksa. Dzīvokļa
īpašumu „Vectūļi” dz. 5 nosolīja (Vārds, uzvārds), personas kods xxxx, par 2096,00 €.
Izsoles noteikumu 40. punkts nosaka, ka Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisija izsoles protokolu apstiprina 7 dienu laikā pēc izsoles, savukārt 41. un 45. punkts
paredz, ka izsoles rezultātus apstiprina pašvaldības dome ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
avansa maksājuma saņemšanas. (Vārds, uzvārds) avansa maksājumu samaksāja 2018. gada
27. jūlijā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.176:
Apstiprināt (Vārds, uzvārds), personas kods xxxx, par dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dz. 5,
kadastra numurs 8850 900 0508, ieguvēju par nosolīto cenu 2096,00 €.
Lēmums nododams izpildei: Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijai.
5.
Par Mazirbes internātpamatskolas pedagogu un tehnisko darbinieku atlaišanas
pabalstu izmaksu
A.Felts, M.Burnevics, T.Kaudze, A.Grīvāne
Pamats
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts;
2. Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts;
3. Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punkts, 112. panta pirmās daļas 1.-4. punkts;
4. 2018.gada 26.janvāra Dundagas novada domes lēmums Nr.32 “Par Mazirbes
internātpamatskolas likvidāciju;
5. 2018.gada 9.augusta IZM vēstule ar Nr.4-7e/2018/2687 par finansējumu atlaišanas
pabalstu izmaksai;
6. 2018.gada 13.augusta VARAM vēstule ar Nr.1-13/7108 par viedokļa sniegšanu;
Mērķis
Darba tiesisko attiecību tiesisks noregulējums.
Izvērtējums
1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka to, ka tikai dome
var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības
kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu
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nolikumus.
2. Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts nosaka, ka novada pašvaldība
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās
izglītības iestādes, tai skaitā internātskolas, speciālās izglītības iestādes un klases, kā
arī pirmsskolas izglītības grupas bērniem ar speciālām vajadzībām un interešu
izglītības iestādes, bet, saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un
zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē profesionālās ievirzes izglītības
iestādes
3. Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka darba devējam ir tiesības
rakstveidā uzteikt darba līgumu, vienīgi pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar
darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku
vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā, gadījumā, ja tiek likvidēts darba
devējs — juridiskā persona vai personālsabiedrība. Savukārt 112.panta pirmās daļas
1.-4.punkts nosaka, ka, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts lielāks
atlaišanas pabalsts, uzteicot darba līgumu šā likuma 100.panta piektajā daļā
un 101.panta pirmās daļas 6., 7., 8., 9., 10. vai 11.punktā noteiktajos gadījumos, darba
devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu šādā apmērā:
1) viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis
nodarbināts mazāk nekā piecus gadus;
2) divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis
nodarbināts piecus līdz 10 gadus;
3) triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis
nodarbināts 10 līdz 20 gadus;
4) četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis
nodarbināts vairāk nekā 20 gadus.
4. 2018.gada 26.janvārī Dundagas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.32 “Par Mazirbes
internātpamatskolas likvidāciju”, kurā noteikts, ka likvidēt Mazirbes
internātpamatskolu ar 2018.gada 31.augustu;
5. 2018. gada 9.augusta IZM vēstulē ar Nr.4-7e/2018/2687 par finansējumu atlaišanas
pabalstu izmaksai norādīts, ka likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam" 3.panta
ceturtajā daļā noteikts, ka pašvaldības tām piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir tiesīgas izmantot
atlaišanas pabalstu izmaksai pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu
likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. augustam. Minētais likums neparedz no valsts budžeta
mērķdotācijas segt izglītības iestāžu tehnisko darbinieku atlaišanas pabalstus. saskaņā
ar Izglītības likumā noteikto pašvaldību izglītības iestādes finansē no pašvaldību
budžetiem un sociālās garantijas, tai skaitā atlaišanas pabalsti nodrošināmi no
dibinātāja līdzekļiem. Vēršam uzmanību, ka mērķdotāciju pašvaldībām ministrija
sadala atbilstoši skolēnu skaitam kārtējā gada 1.septembrī periodam no septembrim
līdz decembrim un periodam no janvāra līdz augustam. Šobrīd ministrijas rīcībā nav
nesadalītu valsts budžeta līdzekļu papildu finansējuma piešķiršanai speciālajām
izglītības iestādēm pedagogu un darbinieku atlaišanas pabalstu izdevumu segšanai.
6. 2018.gada 13.augusta VARAM vēstulē ar Nr.1-13/7108 par viedokļa sniegšanu minēts
sekojošais: Ministrija norāda, ka saskaņā ar Izglītības likuma 30.panta otrajā daļā
noteikto izglītības iestādes vadītājs savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemj par izglītības
iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izmantošanu un nosaka izglītības
iestādes darbinieku darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto
darba samaksu. Ņemot vērā minēto, darba devēja funkcijas izglītības iestādē ir
deleģētas izglītības iestādes vadītājam, kurš pilda darba devēja funkcijas izglītības
iestādes vārdā.
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Ministrija informē, ka likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” (turpmāk – Likums)
3.panta otrā daļā ir apstiprināts mērķdotāciju apjoms pašvaldībām, tajā skaitā,
pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, internātskolu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu
reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām
internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 64 381
612 euro apmērā.
Savukārt Likuma 3.panta ceturtajā daļā noteikts, ka pašvaldības tām piešķirto
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām ir tiesīgas izmantot atlaišanas pabalstu izmaksai pedagogiem, kas zaudē
darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai
likvidācija ir pabeigta ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.augustam. Minētais Likums gan
neparedz no valsts mērķdotācijas segt izglītības iestāžu tehnisko darbinieku atlaišanas
pabalstus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.177:
1. Izmaksāt Mazirbes internātpamatskolas pedagogiem atlaišanas pabalstu (pedagogu
saraksts pievienots pielikumā);
2. izmaksāt Mazirbes internātpamatskolas tehniskajiem darbiniekiem atlaišanas pabalstu
(darbinieku saraksts pievienots pielikumā).
3. Finansējumu ņemt no Mazirbes internātpamatskolas budžeta līdzekļiem un nekustamā
īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem.
Lēmums nododams izpildei Centrālajai administrācijai
6.
Par nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” sadalīšanu
A.Felts
Pamats
1. Zemes ierīcības likuma 8. panta 1. daļa.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1. daļa.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6. punkts.
5. 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” 92. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” sadalīšana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Izvērtējums
Nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” ar kadastra Nr. 8850 015 0145 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Pagasta zeme”) kopplatība ir 14,86 ha, tas atrodas Dundagā, Dundagas
pagastā, Dundagas novadā un sastāv no 15 zemes vienībām, tai skaitā 0,05 ha lielas zemes
vienības „Ievlejas 86” ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0379 (turpmāk – nekustamais
īpašums „Ievlejas 86”).
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Lai sakārtotu nekustamā īpašuma „Ievlejas 86” dokumentāciju un to virzītu atsavināšanai,
Dundagas novada pašvaldība, kā tiesiskais valdītājs, vēlas sadalīt nekustamo īpašumu
„Pagasta zeme”, no tā atdalot nekustamo īpašumu „Ievlejas 86”.
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.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.
punktu lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai
zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas
plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam „Ievlejas 86” ir
noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
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” nekustamais
īpašums „Ievlejas 86” atrodas funkcionālajā zonā „Lauksaimniecības teritorija” (L2).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 92. punkts
nosaka, ka Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona lauku teritorijā un ciemos, ko
nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu
izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.178:
1.Piekrist nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” ar kadastra Nr. 8850 015 0145 sadalīšanai,
atdalot no tās zemes vienību „Ievlejas 86” ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0379.
2. Nekustamā īpašuma „Pagasta zeme” ar kadastra Nr. 8850 015 0145 zemes vienībai
„Ievlejas 86” ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0379 pēc sadalīšanas saglabāt nosaukumu
„Ievlejas 86” un atstāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – „zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (NĪLM kods 0101).
Lēmums nosūtāms: Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs:
kac.kuldiga@vzd.gov.lv.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
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7.
Par zemes vienības daļām nekustamajā īpašumā „Saules iela 16”
A.Felts, R.Rūmniece
Pamats
1. Dundagas novada domes 28.01.2016. sēdes lēmums Nr.20 „Par zemes gabala Saules ielā
16 iznomāšanu”.
2. Dundagas novada domes 23.02.2017. sēdes lēmums Nr.39 „Par zemes gabala Saules ielā
16 iznomāšanu”.
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”
48., 50.5. punkts.
4. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 35. punkts.
Mērķis
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienības daļām, precizēt zemes vienību
daļu robežas.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir īpašnieks 4,19 ha lielajam
nekustamajam īpašumam „Saules iela 16” ar kadastra Nr.8850 020 0244, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0244 (turpmāk – nekustamais īpašums „Saules
iela 16”) un atrodas Dundagas ciemā.
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” nekustamais
īpašums „Saules iela 16” atrodas funkcionālajā zonā „Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R).
Saistošo noteikumu Nr.10 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 85. punkts
nosaka, ka Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona ciemos un lauku teritorijā,
ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo
teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
Nekustamajā īpašumā „Saules iela 16” ir izdalītas astoņas zemes vienības daļas (kadastra
apzīmējumi 8850 020 0244 8001, 8850 020 0244 8003, 8850 020 0244 8004, 8850 020 0244
8005, 8850 020 0244 8006, 8850 020 0244 8007, 8850 020 0244 8008 un 8850 020 0244
8009) (turpmāk – zemes vienības daļas), kas saskaņā ar Pašvaldības domes 28.01.2016. sēdes
lēmumu Nr.20 „Par zemes gabala Saules ielā 16 iznomāšanu” un Pašvaldības domes
23.02.2017. sēdes lēmumu Nr.39 „Par zemes gabala Saules ielā 16 iznomāšanu” ir nodotas
iznomāšanai un ir iznomātas nomniekiem.
Zemes vienības daļas ir pārmērītas, robežpunkti ir saskaņoti ar nomniekiem un tā rezultātā
ir:
1) noteiktas to precīzas koordinātas;
2) pēc saskaņošanas ar nomnieku mainītas robežas un platība zemes vienības daļām ar
kadastra apzīmējumu 8850 020 0244 8003, 8850 020 0244 8004, 8850 020 0244 8005
un 8850 020 0244 8006;
3) izdalīta jauna zemes vienība 200 m2 platībā, kas paredzēta satiksmes infrastruktūras
objektu izvietošanai;
4) izdalīta jauna zemes vienība 11500 m2 platībā, kas paredzēta satiksmes infrastruktūras
objektu izvietošanai.
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Likuma par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 27.punktā noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.496) 16.1.punktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota
jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 35.punktu vietējā pašvaldība nosaka lietošanas mērķi.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.179:
1. Mainīt nekustamā īpašuma „Saules iela 16” ar kadastra Nr.8850 020 0244 zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0244 zemes vienības daļas ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0244 8003 robežas pa robežpunktiem Nr.5, 18, 6, 12, 10, 4, 19,
2 saskaņā ar pielikumā doto nomas robežu skici.
2. Izdalīt nekustamā īpašuma „Saules iela 16” ar kadastra Nr.8850 020 0244 zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0244 zemes vienības daļu 200 m2 platībā pa
robežpunktiem Nr.6, 1, 10, 12 saskaņā ar pielikumā doto nomas robežu skici un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101).
3. Izdalīt nekustamā īpašuma „Saules iela 16” ar kadastra Nr.8850 020 0244 zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0244 zemes vienības daļu 11500 m2 platībā
pa robežpunktiem Nr.3, 5, 2, 19, 20, 30, 29, 94, 95, 28, 27, 26, 91, 92, 33, 32, 31, 34,
14, 15, 16, 17, 50 saskaņā ar pielikumā doto nomas robežu skici un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101).
4. Precizēt nekustamā īpašuma „Saules iela 16” ar kadastra Nr.8850 020 0244 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0244 zemes vienības daļas ar kadastra
apzīmējumu 8850 020 0244 8001, 8850 020 0244 8003, 8850 020 0244 8004, 8850
020 0244 8005, 8850 020 0244 8006, 8850 020 0244 8007, 8850 020 0244 8008 un
8850 020 0244 8009 platības saskaņā ar pielikumā doto nomas robežu skici.
5. Veikt grozījumus zemes nomas līgumos, kas noslēgti par nekustamā īpašuma „Saules
iela 16” ar kadastra Nr.8850 020 0244 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850
020 0244 izdalītajām zemes vienības daļām ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0244
8001, 8850 020 0244 8003, 8850 020 0244 8004, 8850 020 0244 8005, 8850 020 0244
8006, 8850 020 0244 8007, 8850 020 0244 8008 un 8850 020 0244 8009 saskaņā ar
pielikumā doto nomas robežu skici, precizējot nomas platības un pievienojot precizēto
nomas robežu skici.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
8.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Cenas”
A.Felts
Pamats
1. SIA „Metrum” 07.08.2018. iesniegums (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā
07.08.2018. ar Nr. DD-3-26.2/18/765).
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2. Dundagas novada domes 27.04.2018. sēdes lēmums Nr.87 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi īpašumam „Cenas””.
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 „Cenas” ar kadastra Nr. 8850 028 0041 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8850 028 0041 sadalīšana.
Izvērtējums
Ar Dundagas novada domes 27.04.2018. sēdes lēmumu Nr.87 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašumam „Cenas””, tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Cenas” ar kadastra Nr. 8850 028 0041 (turpmāk – nekustamais īpašums
„Cenas”) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0041, sadalot to divās daļās
(īpašumos).
Nekustamā īpašuma „Cenas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0041 ir
izstrādāts zemes ierīcības projekts tā sadalīšanai divās atsevišķās zemes vienībās. Projekta
risinājumā tiek plānots atdalīt zemes vienību Nr. 2 – 10,7 ha platībā, plānotais zemes vienības
kadastra apzīmējums 8850 028 0078 (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas
laikā). Zemes vienībai plānots piešķirt nosaukumu „Dižcelmi”, Dundagas pagasts, Dundagas
novads. Piekļuve zemes vienībai nodrošināta no Dundagas novada pašvaldības inženierbūves
„Ceļš Kubale – Stirniņi” un pa projektētu ceļa servitūtu caur īpašumu „Būdeni” (8850 028
0024) un caur jaunizveidojamo īpašumu „Cenas” (zemes ierīcības projektā zemes vienība Nr.
1).
Pēc sadalīšanas paliekošā zemes vienība plānota Nr.1 – 19,9 ha platībā, plānotais zemes
vienības kadastra apzīmējums 8850 028 0077 (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās
uzmērīšanas laikā). Tai plānots saglabāt esošo nosaukumu „Cenas”, Dundagas pagasts,
Dundagas novads. Piekļuve zemes vienībai nodrošināta no Dundagas novada pašvaldības
inženierbūves „Ceļš Kubale – Stirniņi” un pa projektētu ceļa servitūtu caur īpašumu „Būdeni”
(8850 028 0024).
Zemes ierīcības projekts izstrādāts uz nekustamā īpašuma „Cenas” zemes robežu plāna,
kurā norādīti apgrūtinājumi un aizsargjoslas, tas saskaņots ar nepieciešamajām institūcijām.
„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.
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 (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.180:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Cenas” ar kadastra Nr.
8850 028 0041 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 028 0041 sadalīšanai divās
daļās.
2. Saskaņā ar zemes ierīcības projektu:
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2.1. 19,9 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
8850 028 0077 saglabāt nosaukumu „Cenas” un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM – 0101);
2.2. 10,7 ha lielajai zemes vienībai (īpašumam) Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
8850 028 0078 piešķirt nosaukumu „Dižcelmi” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(NĪLM – 0201).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nosūtāms:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv
2. SIA „Metrum”: talsi@metrum.lv
3. SIA „Egle Agro”: personīgi pašvaldībā
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
9.
Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
A.Felts
Pamats
1. (Vārds, uzvārds) 16.07.2018. iesniegums.
2. Dundagas novada bāriņtiesas 17.07.2018. vēstule Nr. 1-14/87.
3. „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta 1.daļa, 4.panta 11.daļa, 14.panta
3.daļa.
4. Dundagas novada pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4. Punkts.
Mērķis
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds)
personas kods xxxx (turpmāk – persona) 15.07.2018. iesniegumu, reģistrēts Pašvaldībā
16.07.2018. ar Nr. DD-3-26.2/18/723, kurā persona lūdz palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā – piešķirt dzīvojamo platību.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 4. Panta 1. Daļa
nosaka, ka palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā
persona deklarējusi savu dzīvesvietu.
Saskaņā ar iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas datiem, persona ir deklarēta
Dundagas novadā.
Likuma 4.panta 11.daļa nosaka, ka bērnu bāreni vai bērnu, kurš palicis bez vecāku gādības,
ar dzīvojamo telpu nodrošina tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par attiecīgā
bērna ārpusģimenes aprūpi.
Dundagas novada bāriņtiesa 17.07.2018. vēstulē Nr. 1-14/87 apstiprina, ka 09.03.2017. ir
pieņemts lēmums Nr. 1-6/9 par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu personai.
Likuma 14.panta 3 daļa, nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo platību jānodrošina bez
vecāku gādības palikuši bērni – pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa
ārpusģimenes aprūpe.
Pašvaldības 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 4.punkts nosaka, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem pašvaldības dome.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.181:
Reģistrēt palīdzības sniegšanas reģistrā „pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrs” (Vārds, uzvārds), personas kods xxxx.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
Lēmums nododams: (Vārds, uzvārds) personīgi Pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
10.
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
Dundagas novada pašvaldībā 2018.gada 27.jūnijā saņemts (Vārds, uzvārds), dzīvojoša
(adrese), rakstveida iesniegums, reģ. Nr. DD-3-26.2/18/669, kurā lūgts anulēt ziņas par
(Vārds, uzvārds) deklarēto dzīvesvietu adresē: “Birzmalas”, Sabdagas, Dundagas
pagasts, Dundagas novads. (Vārds, uzvārds) iesniegumā paskaidrojis, ka atļauju deklarēt
dzīvesvietu pirms pāris gadiem devis tādēļ, ka (Vārds, uzvārds) ir viņa sievas brālis un,
tā kā viņam iepriekšējā dzīvesvietas adrese Talsos bijusi anulēta, (Vārds, uzvārds) neesot
bijis kur dzīvot un deklarēt dzīvesvietu. Šobrīd ģimenē apstākļi ir mainījušies – (Vārds,
uzvārds) ar sievu dzīvo šķirti, savukārt (Vārds, uzvārds) faktiski deklarētajā dzīvesvietā
nedzīvo, jo atrodas apcietinājumā. Līdz ar to (Vārds, uzvārds) vairāk nevēlas, ka (Vārds,
uzvārds) ir deklarēts šajā adresē, kā arī nevēlas turpmāk saņemt šai personai adresēto
korespondenci. (Vārds, uzvārds) pamatojoties uz iepriekš minēto lūdz pašvaldībai anulēt
(Vārds, uzvārds) deklarētās dzīvesvietas adresi, jo uzskata, ka viņam nav tiesiska pamata
būt deklarētam minētajā īpašumā. (Vārds, uzvārds) mutiski apstiprinājis, ka ir nekustamā
īpašuma “Birzmalas” īpašnieks.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešajā daļā noteikto, iesniegumu ar
lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu ir tiesības iesniegt jebkurai
ieinteresētai personai. Savukārt, 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
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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:
2.1.1. informāciju no Talsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas par nekustamo
īpašumu “Birzmalas”, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un konstatēja, ka 2008.gada
4.jūlijā izsniegtā Zemesgrāmatu apliecība, nodalījums Nr. 967, kadastra numurs: 8850 026
0020 apliecina, ka nekustamā īpašuma “Birzmalas”, Dundagas pagasts, Dundagas novads
īpašumtiesības ierakstītas zemesgrāmatā uz (Vārds, uzvārds) vārda uz mantojuma apliecības
pamata;
2.1.2. informāciju no LR Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām par personu un
konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) dzīvesvieta Dundagas novada Dundagas pagasta Sabdagas
“Birzmalas” deklarēta 2016.gada 17.februārī. Kā tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai
minētajā adresē norādījis radniecība ar (Vārds, uzvārds) – māsas vīrs. Šo faktu apstiprina arī
2016.gada 17.februārī (Vārds, uzvārds) pašvaldībā iesniegtā dzīvesvietas deklarācija.
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. 2018.gada 03.jūlijā nosūtīja (Vārds, uzvārds) pa pastu ierakstītā sūtījumā uz
deklarētās dzīvesvietas adresi uzaicinājuma vēstuli ar lūgumu septiņu dienu laikā no vēstules
saņemšanas brīža ierasties pašvaldībā un sniegt paskaidrojumus par (Vārds, uzvārds)
iesniegumā minētajiem faktiem, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecinātu deklarēto ziņu
patiesumu un personas tiesības būt deklarētam iepriekšminētajā adresē (īres līgums,
vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku u.c.). 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”;
3.1.2. konstatēja, ka (Vārds, uzvārds) noteiktajā termiņā pašvaldībā nav ieradies un
dokumentus iesniedzis, kas apliecinātu viņa tiesisko pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, kas
norāda, ka persona deklarētajā dzīvesvietā faktiski nedzīvo un nav sasniedzama, kas ir
papildus motivācija deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai;
3.1.3. 2018.gada 13.jūlijā saņēma vēstuli (reģ. Nr. DD-3-31.2/18/755) no Ieslodzījuma
vietu pārvaldes, kas apstiprināja (Vārds, uzvārds) atrašanos ieslodzījumā soda izciešanai, kā
arī atbildes sniegšanai jautājumā par iespēju pēc soda izciešanas iemitināties iepriekš
aizņemtajā apdzīvojamā platībā.
Ņemot vērā (Vārds, uzvārds) iesniegumā norādīto un pašvaldības papildus noskaidroto, kā
arī ievērojot to, ka (Vārds, uzvārds) nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu tiesisko
pamatu uz deklarēto dzīvesvietu, 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 2)punktu,
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.182:
Anulēt ziņas par (Vārds, uzvārds), personas kods xxxx deklarēto dzīvesvietu adresē
Dundagas novads, Dundagas pagasts, Sabdagas, “Birzmalas”.
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) 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
11.
Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumu
A.Felts
Pamats
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punkts; Izglītības likuma 22. pants;
Profesionālās izglītības likuma 15. panta pirmo daļa un 17. pants; likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 8. punkts.
Mērķis
Noteikt iestādes uzbūvi un darba organizāciju
Izvērtējums
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas pirmais punkts nosaka, ka
publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos
normatīvos aktus par iestādes, iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības
uzbūvi un darba organizāciju (nolikums, reglaments).
Izglītības likuma 22.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes darbojas,
pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās
iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs.
Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmā daļa nosaka, ka profesionālās izglītības
iestādes darbības tiesiskais pamats ir Profesionālās izglītības likums, Izglītības likums, citi
normatīvie akti un attiecīgās profesionālās izglītības iestādes nolikums. Profesionālās
izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs. Savukārt šā likuma 17.pantā noteikts tas,
kas nepieciešams norādīt iestādes nolikumā.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka tikai dome var
apstiprināt pašvaldību iestāžu nolikumus.
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikums apstiprināts 2010.gada 27.janvārī un
pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī ņemot vērā, ka būtu nepieciešams grozīt
daudzus no nolikumā esošajiem punktiem un pievienot jaunus punktus, Dundagas Mākslas un
mūzikas skolas nolikums sagatavots jaunā redakcijā. (pievienots pielikumā)
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.183:
1. Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības Dundagas Mākslas un mūzikas skolas
Nolikumu
2. Atzīt par spēku zaudējušu Dundagas pašvaldības domes 2010.gada 27.janvārī
apstiprināto Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumu (prot. Nr.2., §.33.).
Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora pienākumu
izpildītājai Dacei Čoderai.
12.
Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas interešu izglītības programmu saskaņošanu
A.Felts
Pamats
Izglītības likums 47. pants; 2001.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.382
“Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”.
Mērķis
Par interešu izglītības programmu īstenošanu Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.
Izvērtējums
Izglītības likuma 47. pants par interešu izglītības programmām: interešu izglītība ir
brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība;
izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas.
Interešu izglītība Dundagas Mākslas un mūzikas skolā jānodrošina, lai varētu realizēt
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Nolikuma 10. punkta 4. apakšpunktu – nodrošināt plašu
interešu izglītības un mūžizglītības programmu piedāvājumu dažāda vecuma mērķauditorijai
grupu nodarbībās. Interešu izglītības programmu īstenošana nepārsniegtu līdz šim piešķirtā
finansējuma apmēru.
2001.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība” 2.punkts nosaka, ka programmas īsteno no valsts budžeta
līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu
līdzekļiem.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.184:
Apstiprināt Dundagas novada pašvaldības Dundagas Mākslas un mūzikas skolas interešu
izglītības programmas:
1. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Interešu izglītības programma “Vizuālā
māksla”. Skolotāja Dace Čodera (pirmsskolas mērķauditorija);
2. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Interešu izglītības programma “Vizuālā
māksla”. Skolotāja Sandra Dadze (pirmsskolas mērķauditorija);
3. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Interešu izglītības programma “Plastika”.
Skolotāja Silvija Vansoviča (pirmsskolas mērķauditorija);
4. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Interešu izglītības programma “Deja – ritmika”.
Skolotāja Dace Treinovska (pirmsskolas mērķauditorija);
5. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Interešu izglītības programma “Mūzika”.
Skolotāja Dace Šmite (pirmsskolas mērķauditorija);
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6. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Interešu izglītības programma “Sagatavošanas
klase”. Skolotājas Inora Sproģe un Dzintra Tauniņa (pirmsskolas un 7 gadīgo
mērķauditorija);
7. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Interešu izglītības programma “Zīmēšana un
gleznošana Sagatavošanas klasei”. Skolotāja Dace Čodera (7 gadīgo mērķauditorija);
8. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. “Zīmēšana un gleznošana Sagatavošanas
klasei”. Skolotāja Sandra Dadze (7 gadīgo mērķauditorija);
9. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Interešu izglītības programma “Darbs materiālā
– Keramika Sagatavošanas klasei”. Skolotāja Silvija Vansoviča (7 gadīgo
mērķauditorija);
10. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Interešu izglītības programma Darbs materiālā
Sagatavošanas klase”. Skolotāja Sandra Dadze (7 gadīgo mērķauditorija);
11. Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Interešu izglītības programma “Mūsdienu deja”.
Skolotāja Daina Miķelsone (bērnu un jauniešu mērķauditorija);
12. Dundagas Mākslas un mūzikas skola. Pieaugušo tālākizglītība studija “Māksla”.
Skolotājas Dace Čodera un Sandra Dadze.
Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora pienākumu
izpildītājai Dacei Čoderai.
13.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Ziņo L.Laicāns; A.Felts
Pamats
1. Dabas aizsardzības pārvaldes 20.08.2018. iesniegums.
2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punkts.
Mērķis
Nekustamā īpašuma nosaukuma maiņa
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Slīteres nacionālais parks” ar kadastra Nr. 8862 005 0102 sastāv
no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8862 001 0106, 8862 001 0107, 8862 001 0151,
8862 001 0152, 8862 001 0160, 8862 001 0161, 8862 001 0162, 8862 001 0166, 8862 001
0167, 8862 002 0161, 8862 002 0162, 8862 002 0163, 8862 002 0164, 8862 002 0165, 8862
002 0166, 8862 002 0178, 8862 002 0179, 8862 002 0241, 8862 002 0242, 8862 003 0056,
8862 003 0057, 8862 003 0058, 8862 003 0059, 8862 003 0107, 8862 003 0110, 8862 004
0100, 8862 004 0101, 8862 004 0102, 8862 004 0103, 8862 004 0104, 8862 004 0105, 8862
004 0125, 8862 005 0102, 8862 005 0103, 8862 005 0104, 8862 005 0105, 8862 005 0106,
8862 006 0057, 8862 006 0058, 8862 006 0059, 8862 006 0060, 8862 007 0143, 8862 007
0268, 8862 007 0269, 8862 007 0291, 8862 007 0336, 8862 008 0002, 8862 008 0004, 8862
008 0007, 8862 009 0016 un 8862 009 0017, un tas atrodas Kolkas pagastā, Dundagas novadā
(turpmāk – īpašums „Slīteres nacionālais parks”).
Īpašuma „Slīteres nacionālais parks” lietotājs Dabas aizsardzības pārvalde, reģistrācijas
Nr. 90009099027, pamatojoties uz 14.11.2017. Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas
līgumu Nr. NĪ/7/201,7.8/39/2017-P, ir iesniedzis Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk –
Pašvaldība) 20.08.2018. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 20.08.2018. ar Nr. DD-331.1/18/900) ar lūgumu mainīt īpašumam nosaukumu no „Slīteres nacionālais parks” uz
“Slīteres Nacionālais parks”.
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja
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nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts,
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.185:
Mainīt nekustamajam īpašumam „Slīteres nacionālais parks” ar kadastra Nr. 8862 005
0102, kurš sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8862 001 0106, 8862 001 0107,
8862 001 0151, 8862 001 0152, 8862 001 0160, 8862 001 0161, 8862 001 0162, 8862 001
0166, 8862 001 0167, 8862 002 0161, 8862 002 0162, 8862 002 0163, 8862 002 0164, 8862
002 0165, 8862 002 0166, 8862 002 0178, 8862 002 0179, 8862 002 0241, 8862 002 0242,
8862 003 0056, 8862 003 0057, 8862 003 0058, 8862 003 0059, 8862 003 0107, 8862 003
0110, 8862 004 0100, 8862 004 0101, 8862 004 0102, 8862 004 0103, 8862 004 0104, 8862
004 0105, 8862 004 0125, 8862 005 0102, 8862 005 0103, 8862 005 0104, 8862 005 0105,
8862 005 0106, 8862 006 0057, 8862 006 0058, 8862 006 0059, 8862 006 0060, 8862 007
0143, 8862 007 0268, 8862 007 0269, 8862 007 0291, 8862 007 0336, 8862 008 0002, 8862
008 0004, 8862 008 0007, 8862 009 0016 un 8862 009 0017 nosaukumu no „Slīteres
nacionālais parks” uz „Slīteres Nacionālais parks”.
Lēmums nosūtāms: Dabas aizsardzības pārvaldei uz e-pastu daba@daba.gov.lv un
inga.garkaja@daba.gov.lv
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai
14.
Par automašīnas VW PASSAT VARIANT izsoles rezultātiem
Ziņo M.Napskis; A.Felts
Pamats
1. 26.01.2018. lēmums nr. 13 „Par automašīnas iegādi Sociālā dienesta vajadzībām,
atpakaļpirkuma līguma izmantošanu un automašīnu OPEL ZAFIRA un VW PASSAT
VARIANT norakstīšanu vai pārdošanu izsolē.
2. Dundagas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW PASSAT
VARIANT izsoles noteikumu 19., 34., 35. un 41. punkts.
Mērķis
Apstiprināt automašīnas VW PASSAT VARIANT izsoles rezultātus.
Izvērtējums
26.01.2018. ar lēmumu nr. 13 „Par automašīnas iegādi Sociālā dienesta vajadzībām,
atpakaļpirkuma līguma izmantošanu un automašīnu OPEL ZAFIRA un VW PASSAT
VARIANT norakstīšanu vai pārdošanu izsolē” Dundagas novada pašvaldības (turpmāk pašvaldība) dome lēma pārdot izsolē automašīnu VW PASSAT VARIANT par sākotnējo
izsoles cenu 246,00 €.
Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW PASSAT VARIANT, šasijas numurs
WVWZZZ31ZNB116132, (turpmāk – automašīna) izsole notika 2018. gada 17. augustā. Uz
izsoli nepieteicās neviens dalībnieks, līdz ar to privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas
komisija izsoli atzina par nenotikušu. Komisija izvērtējot atkārtotas izsoles rīkošanas
izmaksas, iesaka automašīnu norakstīt un nodot lūžņos.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.186:
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Norakstīt
automašīnu
VW PASSAT
WVWZZZ31ZNB116132 un nodot lūžņos.

VARIANT,

šasijas

numurs

Lēmums nododams izpildei: Saimnieciskajam dienestam
15.
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
Ziņo L.Laicāns; A.Felts
Pamats
1. Akciju sabiedrības ”Latvijas valsts meži” 09.08.2018. iesniegums.
2. Latvijas republikas Zemkopības ministrijas 15.11.2017. pilnvara Nr.8.7-5/2824/2017.
3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta 2.1.daļa.
4. Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punkts.
5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punkts.
Mērķis
Nekustamo īpašumu apvienošana, veidojot jaunu nekustamo īpašumu, lai optimizētu
nekustamo īpašumu skaitu un sastāvu.
Izvērtējums
Nekustamais īpašums „Valsts meža ceļš” ar kadastra Nr.8850 018 0152 atrodas Dundagas
pagastā, Dundagas novadā, tas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 018
0152, kuras platība ir 0,94 ha (turpmāk – nekustamais īpašums „Valsts meža ceļš” Nr.1).
Nekustamais īpašums „Valsts meža ceļš” ar kadastra Nr.8850 030 0057 atrodas Dundagas
pagastā, Dundagas novadā, tas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 030
0057, kuras platība ir 1,82 ha (turpmāk – nekustamais īpašums „Valsts meža ceļš” Nr.2).
Nekustamais īpašums „VM ceļš Zemnieki-Medņi” ar kadastra Nr.8850 018 0149 atrodas
Dundagas pagastā, Dundagas novadā, tas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8850 018 0149, kuras platība ir 0,32 ha, un inženierbūves “Jurģa dambis - 1 posms” ar
kadastra apzīmējumu 8850 018 0149 001 (turpmāk – nekustamais īpašums „VM ceļš
Zemnieki-Medņi”).
Nekustamā īpašuma „Valsts meža ceļš” Nr.1, „Valsts meža ceļš” Nr.2 un „VM ceļš
Zemnieki-Medņi” īpašnieks ir Latvijas republikas Zemkopības Ministrija, un tie atrodas
Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” reģistrācijas Nr.40003466281 (turpmāk – AS
“LVM”) valdījumā, saskaņā ar Latvijas republikas Zemkopības ministrijas 15.11.2017.
pilnvaru Nr.8.7-5/2824/2017.
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi AS “LVM” 09.08.2018.
iesniegumu Nr.4.1-2_067e_260_18_788 (reģistrēta Pašvaldībā 09.08.2018. ar Nr.DD-331.2/18/855), kurā ir lūgts atļaut pievienot nekustamajam īpašumam “Valsts meža ceļš” Nr.2,
nekustamos īpašumus “ Valsts meža ceļš” Nr.1 un “VM ceļš Zemnieki-Medņi”, izveidojot
vienu nekustamo īpašumu.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta 2.1.daļā noteikto, zemes
reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai
piekrītošo un piederošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas
zemesgrāmatā.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktā noteikto, valstij un
pašvaldībai piekrītošo zemi ieraksta zemesgrāmatā atbilstoši likumam "Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", zemes īpašuma
tiesību nostiprināšanai iesniedz zemesgrāmatu nodaļai zemes robežu plānu un zemes ierīcības
projektu neizstrādā.
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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.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.187:
1. Pievienot nekustamam īpašumam „Valsts meža ceļš” ar kadastra Nr.8850 030 0057
nekustamā īpašuma „Valsts meža ceļš” ar kadastra Nr.8850 018 0152 zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8850 018 0152 un nekustamā īpašuma „VM ceļš Zemnieki-Medņi”
ar kadastra Nr.8850 018 0149 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8850 018 0149.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8850 030 0057 saglabāt
nosaukumu “Valsts meža ceļš”.
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/nododams:
1. Valsts zemes dienesta Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs: kac.kuldiga@vzd.gov.lv.
2. AS “LVM” – personīgi pašvaldībā.
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
16.
Par plānoto Sociālā dienesta adresi
Ziņo D.Upleja; A.Felts, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics
Pamats
1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punkts; 2017.gada 13.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”
10.punkts;
2. 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.385 “Noteikumi par sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu”.
Mērķis
Noteikt Dundagas novada Sociālā dienesta atrašanās vietu un juridisko adresi ar 01.01.2020.
Izvērtējums
2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.385 “Noteikumi par sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” 31.1. punkts nosaka, ka pakalpojumu sniedzējus, kuri
reģistrēti līdz 2010. gada 31. decembrim, pārreģistrē laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz
2018. gada 31. decembrim. Dundagas novada Sociālais dienests reģistrēts Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2010.gada 16.aprīlī ar Nr. 472 un tā pārreģistrācija jāveic līdz
2018.gada 31.decembrim. Viens no nosacījumiem pārreģistrācijas veikšanai ir elektroniskā
iesnieguma pielikumā pievienot telpu plāna kopija no inventarizācijas lietas vai būves
kadastrālās uzmērīšanas lietas (jābūt norādītai informācijai par telpu īpašnieku vai valdītāju,
kā arī informācijai par kopējo telpu platību, kas tiek izmantota pakalpojuma sniegšanai; ja ir
veikta pārbūve, iesniedz pēdējo aktuālo dokumentu), telpu apraksts, kurā precīzi norāda katras
telpas funkcionalitāti. Saskaņā ar 2016.gada 12.oktobrī Labklājība ministrijas Sociālo
pakalpojumu kvalitātes kontroles departamenta pārbaudes laikā konstatēto un aktā Nr.201612 noteikto, pašreizējās Sociālā dienesta telpas Talsu ielā 7, Dundagā, nav atbilstošas
normatīvo aktu prasībām un Sociālā dienesta pakalpojumu sniegšanai, tādējādi nepieciešams
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noteikt Dundagas novada Sociālā dienesta atrašanās vietu un juridisko adresi, kā arī termiņu,
kurā Dundagas novada Sociālais dienests uzsāks pakalpojumu sniegšanu telpās, kuras atbilst
2017.gada 13.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem” 10.punktā noteiktajam.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, M.Burnevics), pret- nav, atturas – 3 (V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne),
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.188:
Noteikt, ka Dundagas novada Sociālā dienesta atrašanās vieta un juridiskā adrese ne vēlāk kā
ar 01.01.2020. ir Pils iela 5-1. Dundaga, Dundagas novads, Dundagas pagasts, LV-3201.
Lēmums nosūtāms: Dacei Uplejai
Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai
17.
Par lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo L.Laicāns; A.Felts
Pamats
1. Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi Nr.21 „Dundagas novada
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem” grafiskās daļas karte „Dundagas
novada Kolkas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mazirbes ciemā” un
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 271.1., 271.2. un 271.3. punkts.
2. MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un 26.1.
punkti.
Mērķis
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai.
Izvērtējums
Dundagas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir īpašnieks nekustamajam
īpašumam „Mazirbes Speciālā Internātskola” ar kadastra Nr. 8862 002 0144 (turpmāk –
nekustamais īpašums „Mazirbes Speciālā Internātskola”), kas sastāv no 3,54 ha lielas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 un 0,90 ha lielas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8862 002 0145.
Nekustamā īpašuma „Mazirbes Speciālā Internātskola” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8862 002 0144 ir nepieciešams izdalīt zemes vienības daļu aptuveni 4487 m2
platībā (vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas),
kuru varētu nodot SIA „Kolkas ūdens” apsaimniekošanā.
Plānotajā zemes vienības daļā atrodas katlu māja ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144
001, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 008, garāža ar kadastra apzīmējumu 8862
002 0144 009 un veļas mazgātava ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 011.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.496) 16.1.punktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība
vai zemes vienības daļa.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes 25.08.2010. saistošie noteikumi 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” (turpmāk – Grafiskā daļa) nekustamā „Mazirbes Speciālā
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Internātskola” plānotā zemes vienības daļa atrodas funkcionālajā zonā „Jauktas sabiedriskas
nozīmes/darījumu teritorijas” (SD).
Saistošo noteikumu Nr.21 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 271. punkts
nosaka, ka Jauktas sabiedriskas nozīmes/darījuma teritorijas (SD) nozīmē zemes vienību, kur
primārā zemes, ēkas un būves vai tās daļas izmantošana kalpo:
271.1. sabiedriskiem nolūkiem (ietver valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras,
zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes, labdarības vai citas līdzīgas nekomerciālas iestādes);
271.2. tūrisma uzņēmējdarbībai (ietver viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes, telšu
laukumus, izstāžu/semināru centrus, tirdzniecību un pakalpojumus);
271.3. ražošanai tūrisma un rekreācijas nozares atbalstam, ja tā neatstāj būtisku ietekmi
uz kaimiņu zemes vienībām.
MK noteikumu Nr.496 26.1. punkts nosaka, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un
kurai zemes plānā nav nodalītu platību, vienu lietošanas mērķi nosaka, ja uz zemes vienības
vai zemes vienības daļas atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas
veida un telpu grupu lietošanas veida (ēkām ar izvērtējamām telpu grupām) atbilst vienam
lietošanas mērķim.
MK noteikumu Nr.496 7. punkts nosaka, ka zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas
mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais
lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus
maina arī zemes vienībai.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.189:
1. Nekustamā īpašuma „Mazirbes Speciālā Internātskola” ar kadastra Nr. 8862 002 0144
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi uz „Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve” (NĪLM kods 0908).
2. Nekustamā īpašuma „Mazirbes Speciālā Internātskola” ar kadastra Nr. 8862 002 0144
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0144 plānotās zemes vienības daļai 4487
m2 platībā (vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc zemes vienības daļas kadastrālās
uzmērīšanas) saskaņā ar pielikumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Pārējo
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve” (NĪLM kods 0908).
Lēmums nododams izpildei: Attīstības un plānošanas nodaļai.
Jautājuma izskatīšana tiek nodota priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Mauriņa vadīšanā.
18.
Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
domes priekšsēdētājam Aldim Feltam
J.Mauriņš
Pamats
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmā
daļa
Mērķis
Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana domes priekšsēdētājam
Izvērtējums
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Dundagas novada pašvaldībā 2018.gada 23.augustā saņemts domes priekšsēdētāja
Alda Felta iesniegums, kurā lūgts piešķirt apmaksātu 1 kalendāro nedēļu un 4 darba dienas
ilgu atvaļinājumu, tas ir, no 2018.gada 10.septembra līdz 2018.gada 20.septembrim.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmo daļu algotai amatpersonai piešķir apmaksātu atvaļinājumu. Šā atvaļinājuma
piešķiršanai piemēro Darba likuma normas.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.190:
Piešķirt Dundagas novada domes priekšsēdētājam Aldim Feltam 1 kalendāro nedēļu
un 4 darba dienas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (no 2018.gada 10.septembra līdz
2018.gada 20.septembrim) par laika periodu no 2017.gada 20. decembra līdz 2018.gada
1.aprīlim.
Lēmums nosūtāms Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai, Dundagas
novada domes priekšsēdētājam Aldim Feltam
Lēmums nododams izpildei Dundagas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai
19.
Par galvojuma līguma grozījumiem
Ziņo I.Ralle; A.Felts, M.Burnevics
Pamats
Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.pants
Mērķis
Sniegt galvojumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””
Izvērtējums
Saņemta informācija no AS “Swedbank”, ka līdz 2018.gada 25.septembrim ir nepieciešams
izdarīt grozījumus 2008.gada 3.jūlija Aizdevuma līgumā Nr. Nr.08-080130-IN, kas noslēgts
starp
AS
“Swedbank”
un
SIA
“Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība
“PIEJŪRA””(Noslēgtais līgums spēkā līdz 28.09.2018.). Aizdevuma līguma grozījumi paredz
pagarināt aizdevuma atmaksas termiņu.
Minētajām aizdevuma līgumam Dundagas novada pašvaldība ar 2010.gada 25.maiju ir viens
no deviņiem galviniekiem, jo Dundagas novada pašvaldība ir 32 kapitāla daļu turētājs
(īpašnieks) SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA”” .
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, R.Rūmniece,
J.Mauriņš, V.Skuja, T.Kaudze, A.Grīvāne, M.Burnevics), pret- nav, atturas – nav,
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.191:
Apstiprināt 2010.gada 25.maijā starp AS “Swedbank” un Dundagas novada pašvaldību
noslēgtā galvojuma līguma Nr.08-080130-IN/10 grozījumu projektu, ar kuru Dundagas
novada pašvaldība kā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 32
kapitāldaļu turētājs (īpašnieks) galvo SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“PIEJŪRA”” un AS “Swedbank” noslēgtajā aizdevuma līgumā Nr. Nr.08-080130-IN noteikto
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” aizņēmumu.
Pilnvarot minēto līgumu parakstīt Dundagas novada domes priekšsēdētāju A.Feltu.
Lēmums nosūtāms: AS “Swedbank”, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“PIEJŪRA””
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Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai

Dažādi jautājumi
Par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem – ir vairāki jautājumi, kas netiek risināti no
apsaimniekotāja puses gan Dundagā, gan Kolkā. Tiek ierosināts galvojuma līguma grozījumu
parakstīšanu organizēt Dundagā, vienlaikus organizējot tikšanos ar SIA “Piejūra” valdes
priekšsēdētāju lai pārrunātu apsaimniekošanas līguma nosacījumu izpildi.
Prezentācija par skatījumu Mazirbes skolas kompleksa turpmākajai izmantošanai un
apsaimniekošanai.
Deputāte Tamāra Kaudze informē, ka 10.augustā Mazirbes skolā notika tikšanās ar Mazirbes
iedzīvotājiem par Mazirbes skolas kompleksa turpmāko likteni. Tika izveidota darba grupa,
kura ir sagatavojusi pirmo pārskatu (prezentāciju) par darba grupas skatījumu. Darba grupas
dalībnieki darbu veic brīvprātīgi. Prezentācijā tiek piedāvāts darba grupas situācijas
izvērtējums un skatījums uz iespējamajiem darbības modeļiem.
Par piedāvājumu parakstīt nodomu protokolu par audžuģimeņu atbalsta centru veidošanā.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja informē par aicinājumu pašvaldībai atbalstīt audžu ģimeņu atbalsta
centru veidošanā, kas varētu būt kā papildus rīks audžu ģimeņu darbības veidošanai arī mūsu
novadā (šobrīd mūsu novadā nav neviena audžuģimene).
Sēde slēgta plkst. 12.43.

Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 27.08.2018.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 27.08.2018.

S.Kokoreviča
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