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 /TURPINĀJUMS/
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.6.
2011.gada 3.maijā
Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēde atklāta: plkst.13.05
Sēdē piedalās 9 deputāti: Aldons Zumbergs, Gunta Abaja, Linda Vīksna, Irina Jānberga, Valdis
Rande, Smaida Šnikvalde, Ēriks Bērzkalns, Aigars Zadiņš, Uldis Katlaps
Nepiedalās: Guntis Pirvits, Asja Felta – atrodas ārpus Latvijas, Regīna Rūmniece, Tija Liepa –
darba dēļ
Administrācijas darbinieki: Ģirts Kalnbirze, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms, Guntis Kļaviņš,
Guntis Kārklevalks, Ineta Mauriņa, Jānis Simsons, Andris Kojro, Lilita Laicāne
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Aldons Zumbergs
Sēdi protokolē : kancelejas vadītājas p.i. Rita Podkalne
Sēdes darba kārtībā:
1. Par pils parka daļas atsavināšanas ierosināšanu
2. Par zemes ierīcības projektu
3. Par ugunsgrēkiem „Baltijas zivs” ēkās
4. Par domes priekšsēdētāja rīkojuma atcelšanu
Domes priekšsēdētājs A.Zumbergs ierosina papildus darba kārtībā iekļaut sekojošus
jautājumus:
- Par ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu pirkšanu
- Par E.Jēkabsona ievietošanu pansijā „Jaundundaga”
- Par nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību ārkārtas situācijā
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, V.Rande, S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G.
Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Iekļaut darba kārtībā jautājumu:
5. Par nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību ārkārtas situācijā
Atklāts un vārdisks balsojums par atlikušo divu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā: par 3 balsis
(A. Zumbergs, V.Rande, S. Šnikvalde), pret - 6 (Ē.Bērzkalns, G. Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga,
A.Zadiņš, U.Katlaps) , atturas – nav
Jautājumi
- Par ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu pirkšanu
- Par E.Jēkabsona ievietošanu pansijā „Jaundundaga”
Netiek iekļauti dara kārtībā.
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1.§
Par pils parka daļas atsavināšanas ierosināšanu
A.Zumbergs, G.Abaja,A.Zadiņš, U.Katlaps, Ē.Bērzkalns
Pamatojums:
1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)punkts; 15.panta 2) un 5)punkts
2. Meža likuma 44.panta (4)daļas 2)punkta c)apakšpunkts
3. LR MK 09.09.2006. noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” 2.punkts.
Mērķis:
Iegūt īpašumā Dundagas pils parka daļu, lai īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas un
piesaistītu Eiropas Savienības investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
Dundagas novadā.
Izvērtējums:
Dundagas pils parks ir Dundagas novada Dundagas pagasta zemes vienība ar kadastra
Nr.88500200222, kas reģistrēta īpašuma „Valsts mežs Dundaga – Centrālais” sastāvā. Īpašnieks ir
LR Zemkopības ministrija (reģ.nr. 90000064161). Saskaņā ar a/s „Latvijas valsts meži”
Ziemeļkurzemes mežsaimniecības 2005.gada mežierīcību Dundagas pils parks ir 706.kvartālu
apgabala (4.Raķupes meža iecirknis) 33.kvartāla teritorija.
Dundagas pils parka daļa, kas saskaņā ar 2005.gada mežierīcības datiem ir 706.kvartālu apgabala
(4.Raķupes meža iecirknis) 33.kvartāla 1.nogabals, ilgstoši kalpo vietējo, reģionālo un valsts
mēroga publisko pasākumu rīkošanai, kas ir pašvaldības autonomā funkcija. Likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 2)punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju – parku, skvēru un zaļo
zonu ierīkošana un uzturēšana, 15.panta 5)punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju –
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts
kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).
Dundagas novada Domei ir iespēja piesaistīt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) paredzētos līdzekļus, lai labiekārtotu Dundagas pils parku un realizētu
vasaras brīvdabas estrādes Dundagas pils parkā būvniecību.
Meža likuma 44.panta (4)daļas 2)punkta c)apakšpunkts paredz valsts meža zemes atsavināšanu, ja
valsts meža zeme nepieciešama likumā “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas veikšanai – parku ierīkošana un uzturēšana.
Saskaņā ar LR MK 09.09.2006. noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība”
5.punkta 5.1.apakšpunktu novada domei ir jāpieņem lēmums par kārtību, kādā izpildāma
pašvaldības autonomā funkcija – parka ierīkošana, uzturēšana, un lēmums par nepieciešamību
zemes vienību iegūt pašvaldības īpašumā.
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Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, V.Rande, S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G.
Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps), pret –nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 116. „Par pils parka daļas atsavināšanas ierosināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

2.§
Par zemes ierīcības projektu
A.Zumbergs, G.Abaja, U.Katlaps, ĒBērzkalns, A.Zadiņš
Pamatojums:
1. Zemes ierīcības likuma 5.panta 4) punkts, 8.panta 3)punkts;
2. LR MK 11.12.2007. noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
11.punkts;
3. Meža likuma 44.panta (4)daļas 2)punkta c)apakšpunkts;
Mērķis:
Iegūt īpašumā Dundagas pils parka daļu, lai īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas un
piesaistītu Eiropas Savienības investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
Dundagas novadā.
Izvērtējums:
Zemes ierīcības likuma 5.panta 4)punkts nosaka pašvaldības tiesības ierosināt Zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamiem īpašumiem, kurus paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām.
Meža likuma 44.panta (4)daļas 2)punkta c)apakšpunkts paredz valsts meža zemes atsavināšanu, ja
valsts meža zeme nepieciešama likumā “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas veikšanai – parku ierīkošana un uzturēšana.
Saskaņā ar Dundagas novada Domes Vasaras brīvdabas estrādes būvniecības ieceri Dundagas pils
parkā, projekta realizācijai ir nepieciešams atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850
020 0222 daļu 1,24 ha platībā (pielikumā – atdalāmās teritorijas shēma).
Lai sadalītu zemes vienību, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3)punktu ir jāizstrādā zemes
ierīcības projekts.
Sagatavotais lēmuma projekts:
1. izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Valsts mežs Dundaga –
Centrālais” zemes vienībai ar kadastra Nr.8850 020 0222;
2. zemes ierīcības projektu izstrādāt uz zemes robežu plāna pamata;
3. Zemes ierīcības projektā noteikt apgrūtinājumus un parādīt piekļūšanas ceļus jaunajām
zemes vienībām;
4. zemes ierīcības projektu pirms nodošanas atzinuma saņemšanai Valsts zemes dienestam,
saskaņot ar attīstības nodaļas speciālistu Raiti Sirkelu.
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U.Katlaps ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu līdz lēmuma saņemšanai no Zemkopības
ministrijas, jo nav tas jādara steidzamības kārtā.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 5 balsīm (I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps, G. Abaja,
L.Vīksna), pret – 4 (Ē.Bērzkalns, A. Zumbergs, V.Rande, S. Šnikvalde) atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 117. „Par zemes ierīcības projektu”.
Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par ugunsgrēkiem „Baltijas zivs” ēkās
A.Zumbergs, G.Abaja, Ē.Bērzkalns
Pamats:
„Līcis – 93” SIA Kolkas ceha vadītājas Regīnas Rūmnieces un „Banga Seafood Factory” vadītājas
Tijas Liepas iesniegums (reģ.Nr.R-116 no 28.04.2011.)
Izvērtējums:
„Līcis – 93” SIA Kolkas ceha vadītāja un „Banga Seafood Factory” vadītāja lūdz steidzami risināt
jautājumu par ļaunprātīgu dedzināšanu novēršanu „Baltijas zivs” ēkās un teritorijā.
Ugunsgrēki, kas notiek minētā uzņēmuma teritorijā apdraud blakus esošo uzņēmumu drošību, kā
arī sabiedrības drošību.
Pašvaldības policijas inspektors J.Simsons informē, ka kopā ar būvvaldes būvinspektoru ir veiktas
vairākas objekta apsekošanas, novērtēts tā stāvoklis un informēts par to īpašnieks SIA „Kolkas
liedags”. Ēkas netiek apsaimniekotas un apsargātas.
Konstatē, ka ir jāprecizē pēc zemesgrāmatas datiem ēku faktiskais īpašnieks un atkārtoti jāinformē
par apdraudējumu apkārtējiem.
Pašvaldības policijai turpināt iesāktā procesa virzību.

4.§
Par domes priekšsēdētāja rīkojuma atcelšanu
G.Abaja, A.Zadiņš, I.Jānberga, S.Šnikvalde, U.Katlaps, V.Rande, Ē.Bērzkalns, L.Vīksna
Jautājuma vadīšana tiek nodota deputātam Ērikam Bērzkalnam.
Pamats:
Dundagas novada Domes deputātu (A.Zadiņš, A.Felta, I.Jānberga) pieprasījums par domes
priekšsēdētāja rīkojuma atcelšanu (reģ.Nr. Z-117 no 28.04.2011.)
Izvērtējums:
Deputāti savā pieprasījumā norāda, ka domes priekšsēdētājs A.Zumbergs, pamatojoties uz likuma
„Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.2 pantu, ir
izdevis rīkojumu izpilddirektoram nodrošināt darbinieku pārvietošanos ar pašvaldības transportu
maršrutā Kolka-Dundaga-Kolka, kas reāli nodrošina piecu Kolkā un tās tuvumā dzīvojošo
pašvaldības darbinieku nokļūšanu uz darba vietu Dundagā un atpakaļ dzīvesvietā ar pašvaldības
autotransportu.
Deputāti norāda uz nepareizi interpretētu minētā likuma skaidrojumu un uzskata, ka izdotais
rīkojums ir prettiesisks un atceļams.
Domes priekšsēdētājs A.Zumbergs informē, ka ņemot vērā to, ka Kolka vairs nav
administratīvais centrs, iedzīvotājiem trūkst darba vietu. Lai nodrošinātu efektīvu darba laika
izmantošanu, pašvaldības interesēs ir nogādāt darbiniekus uz darba vietu un atpakaļ dzīvesvietā ar
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pašvaldības autotransportu. Ar šo autotransportu tiek vests arī Dundagas vidusskolas audzēknis,
kurš nedzīvo Jauniešu mītnē. Izdodot šādu rīkojumu ņemts vērā vienlīdzības princips un
lietderības princips.
G. Abaja norāda, ka šajā situācijā netiek ievērots vienlīdzības princips starp darbiniekiem un
budžeta izlietojumu. Šādu vienpersonisku rīkojumu priekšsēdētājs nedrīkstēja izdot. Stājoties
darba attiecībās, darbinieks pats izvērtē situāciju kā nokļūt darba vietā un atpakaļ dzīvesvietā.
Domes sēdē, apstiprinot amatā PII „‟Kurzemīte” vadītāju Ilonu Onzuli un ĢIS speciālistu Dairi
Runci, tika uzdots jautājums par nokļūšanu darba vietā un atpakaļ dzīvesvietā.
U. Katlaps ierosina pārskatīt pašvaldības autotransporta izmantošanas kārtības noteikumus.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par ( S. Šnikvalde, G. Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga,
A.Zadiņš, U.Katlaps), pret –V. Rande,A. Zumbergs, atturas – Ē. Bērzkalns
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 118. „Par domes priekšsēdētāja rīkojuma atcelšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību ārkārtas situācijā
A.Zumbergs
Pamatojums
Venetas Bumbieres iesniegums
Izvērtējums
2011.gada 1.maijā Venetas Bumbieres dzīvesvietā „Dižķeiros”, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā izcēlās ugunsgrēks. Māja un visa iedzīve pilnībā sadega. Mājā dzīvoja Veneta ar diviem
dēliem, nepilngadīgo Alvi Jāni Bumbieru (9.g.) un Austri Paegleskalnu. Pamatojoties uz likuma „
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13.panta „Personas, kurām neatliekami sniedzama
palīdzība”, 1.daļu „ Pašvaldības dome sniedz palīdzību personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona
šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās
pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai
dzīvojamā māja un šā panta 3.daļu „Pēc personas iesnieguma saņemšanas pašvaldības dome
saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par personas
nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu”, un Dundagas novada saistošajiem noteikumiem „Par
sociālo palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem”, ģimene ir jānodrošina ar apdzīvojamo platību
un sociālo palīdzību.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, V.Rande, S. Šnikvalde, Ē.Bērzkalns, G.
Abaja, L.Vīksna, I.Jānberga, A.Zadiņš, U.Katlaps), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 119. „Par nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību ārkārtas situācijā”.
Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.25.
Protokols parakstīts 10.05.2011.
Sēdes vadītājs

A.Zumbergs

Protokolēja

R.Podkalne
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.116.

03.05.2011.

1.§
Par pils parka daļas atsavināšanas ierosināšanu
Pamatojums:
1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2)punkts; 15.panta 2) un 5)punkts
2. Meža likuma 44.panta (4)daļas 2)punkta c)apakšpunkts
3. LR MK 09.09.2006. noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” 2.punkts.
Izvērtējums:
Dundagas pils parks ir Dundagas novada Dundagas pagasta zemes vienība ar kadastra
Nr.88500200222, kas reģistrēta īpašuma „Valsts mežs Dundaga – Centrālais” sastāvā. Īpašnieks ir
LR Zemkopības ministrija (reģ.nr. 90000064161). Saskaņā ar a/s „Latvijas valsts meži”
Ziemeļkurzemes mežsaimniecības 2005.gada mežierīcību Dundagas pils parks ir 706.kvartālu
apgabala (4.Raķupes meža iecirknis) 33.kvartāla teritorija.
Dundagas pils parka daļa, kas saskaņā ar 2005.gada mežierīcības datiem ir 706.kvartālu apgabala
(4.Raķupes meža iecirknis) 33.kvartāla 1.nogabals, ilgstoši kalpo vietējo, reģionālo un valsts
mēroga publisko pasākumu rīkošanai, kas ir pašvaldības autonomā funkcija. Likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 2)punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju – parku, skvēru un zaļo
zonu ierīkošana un uzturēšana, 15.panta 5)punkts nosaka pašvaldības autonomo funkciju –
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts
kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).
Dundagas novada Domei ir iespēja piesaistīt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) paredzētos līdzekļus, lai labiekārtotu Dundagas pils parku un realizētu
vasaras brīvdabas estrādes Dundagas pils parkā būvniecību.
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Meža likuma 44.panta (4)daļas 2)punkta c)apakšpunkts paredz valsts meža zemes atsavināšanu, ja
valsts meža zeme nepieciešama likumā “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas veikšanai – parku ierīkošana un uzturēšana.
Saskaņā ar LR MK 09.09.2006. noteikumu Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība”
5.punkta 5.1.apakšpunktu novada domei ir jāpieņem lēmums par kārtību, kādā izpildāma
pašvaldības autonomā funkcija – parka ierīkošana, uzturēšana, un lēmums par nepieciešamību
zemes vienību iegūt pašvaldības īpašumā.
Dundagas novada Dome nolemj:
Lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 2) un 5) punktos noteiktās autonomās funkcijas,
iesniegt LR zemkopības ministrijā ierosinājumu atsavināt īpašuma „Valsts mežs Dundaga –
Centrālais” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0222 daļu 1,24 ha platībā parka
uzturēšanai un brīvdabas estrādes ierīkošanai (Saskaņā ar a/s „Latvijas valsts meži”
Ziemeļkurzemes mežsaimniecības 2005.gada mežierīcību 706.kvartālu apgabala (4.Raķupes meža
iecirknis) 33.kvartāla 1.nogabala ziemeļu daļa)

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.117.

03.05.2011.

2.§
Par zemes ierīcības projektu
Pamatojums:
1. Zemes ierīcības likuma 5.panta 4) punkts, 8.panta 3)punkts;
2. LR MK 11.12.2007. noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 11.punkts;
3. Meža likuma 44.panta (4)daļas 2)punkta c)apakšpunkts;

Dundagas novada Dome nolemj:
NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz lēmuma saņemšanai no Zemkopības ministrijas.

Dundagas novada Domes
priekšsēdētājs

A.Zumbergs
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.118.

03.05.2011.

4.§
Par domes priekšsēdētāja rīkojuma atcelšanu
Pamats:
Dundagas novada Domes deputātu (A.Zadiņš, A.Felta, I.Jānberga) pieprasījums par domes
priekšsēdētāja rīkojuma atcelšanu (reģ.Nr. Z-117 no 28.04.2011.)
Dundagas novada Dome nolemj:
Atcelt Dundagas novada Domes priekšsēdētāja 2011. gada 7. marta Rīkojumu Nr.11 „Par
pašvaldības autotransporta izmantošanu darba vajadzībām maršrutos Kolka – Dundaga un
Dundaga – Kolka.”
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LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.6.)
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.119.

03.05.2011.

5.§
Par nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību ārkārtas situācijā

Pamatojums
Venetas Bumbieres iesniegums

Izvērtējums
2011.gada 1.maijā Venetas Bumbieres dzīvesvietā „Dižķeiros”, Dundagas pagastā, Dundagas
novadā izcēlās ugunsgrēks. Māja un visa iedzīve pilnībā sadega. Mājā dzīvoja Veneta ar diviem
dēliem, nepilngadīgo Alvi Jāni Bumbieru (9.g.) un Austri Paegleskalnu. Pamatojoties uz likuma „
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13.panta „Personas, kurām neatliekami sniedzama
palīdzība”, 1.daļu „ Pašvaldības dome sniedz palīdzību personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona
šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās
pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai
dzīvojamā māja un šā panta 3.daļu „Pēc personas iesnieguma saņemšanas pašvaldības dome
saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par personas
nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu”, un Dundagas novada saistošajiem noteikumiem „Par
sociālo palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem”, ģimene ir jānodrošina ar apdzīvojamo platību
un sociālo palīdzību.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Piešķirt apdzīvojamo platību Venetai Bumbierei „Dobēji” dz.3, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā.
2. Nodrošināt ģimeni ar pagaidu dzīvesvietu pansijā „Jaundundaga”, līdz apdzīvojamās
platības piešķiršanu, uzturēšanos pansijā sedzot no pašvaldības līdzekļiem.
3.

Piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā Ls 400,- no pabalstiem paredzētiem līdzekļiem.
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