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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
(ĀRKĀRTAS) S Ē D E S P R O T O K O L S
Dundagas novada Dundagas pagastā
Nr.7.

2011.gada 9.maijā
Sēde sasaukta plkst.13.00
Sēde atklāta: plkst.13.05
Sēdē piedalās 10 deputāti: Aldons Zumbergs, Gunta Abaja, Linda Vīksna, Valdis Rande,
Smaida Šnikvalde, Guntis Pirvits, Regīna Rūmniece, Tija Liepa, Asja Felta, Aigars Zadiņš
Nepiedalās: Irina Jānberga, Ēriks Bērzkalns, Uldis Katlaps – darba dēļ
Administrācijas darbinieki: Ģirts Kalnbirze, Zinta Eizenberga, Aigars Šturms
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja vietnieks un p.i. Guntis Pirvits
Sēdi protokolē : kancelejas vadītājas p.i. Rita Podkalne
Sēdes darba kārtībā:
1. Par ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu pirkšanu
2. Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu
3. Par ievietošanu pansijā „Jaundundaga”

1.§
Par ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu pirkšanu
Pamatojums:
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 17.punkts; Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 8.panta ceturtā un piektā daļa; MK 2003.gada 27.maija
noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”
3.,4.,5.punkts.
Izvērtējums:
Sakarā ar nepieciešamību veikt SIA „Dundagas veselības centrs” pakalpojuma
optimizācijas pasākumus izmaksu samazināšanai par ilglaicīgā aprūpē esošām
personām, ir izvērtētas iespējas samazināt pakalpojuma cenu un noteikt to Ls 13,00
dienā vienam klientam.
Diskusijas izvēršas par sarakstā atsevišķu minēto personu ilglaicīgās aprūpes
nepieciešamību, taču tas ir Sociālā dienesta kompetencē.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 9 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, S. Šnikvalde,
G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, A.Zadiņš), pret -1 (G.Pirvits), atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 120. „Par ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu pirkšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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2.§
Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu
Pamats:
 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otrā daļa
 LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
Izvērtējums:
Izveidojot Kolkas ciemā īpašumu ar kadastra Nr. 8862-007-0221, tam ir piešķirts nosaukums
„Kokapstrādes darbnīca”. Saskaņā ar normatīvo aktu izmaiņām, visām dzīvojamām un
saimniecisko darījumu būvēm ir jābūt piešķirtām adresēm.
Līdz ar to, ka ir nodoms veidot saimniecisko darbību īpašumā „Kokapstrādes darbnīca”,
nepieciešams piešķirt ražošanas ēkai adresi.
Valsts Zemes dienests atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
otrajā daļā noteiktajam, adreses reģistrē pamatojoties uz pašvaldības lēmumu.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, S. Šnikvalde,
G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, A.Zadiņš), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 121. „Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

3.
Par ievietošanu pansijā „Jaundundaga”
Pamats:
SIA „Dundagas veselības centrs” ārsta-internista un ģimenes ārsta slēdziens
Izvērtējums:
Egons Jēkabsons, p.k. 170735- __________ ievietots pansijā „Jaundundaga” 2003.gadā.
2010.gada 10.augustā, sakarā ar ģimenes ārsta un Dundagas novada Domes Sociālā dienesta
atzinumu, ievietots SIA „Dundagas veselības centrs” ar nopietnām veselības problēmām.
Šobrīd veselības stāvoklis ir uzlabojies, līdz ar ko nav nepieciešamība uzturēties SIA.
Pēc Sociālā dienesta ieskatiem, E.Jēkabsons varētu tikt ievietots pašvaldības pansijā
„Jaundundaga”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 10 balsīm par (A. Zumbergs, T. Liepa, V.Rande, S. Šnikvalde,
G. Abaja, R. Rūmniece, L.Vīksna, A.Felta, A.Zadiņš), pret -nav, atturas – nav
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 122. „Par ievietošanu pansijā „Jaundundaga””. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgta plkst.15.35.
Protokols parakstīts 13.05.2011.
Sēdes vadītājs

G.Pirvits

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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.120.

09.05.2011.

1.§
Par ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu pirkšanu
Pamatojums:
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 17.punkts; Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 8.panta ceturtā un piektā daļa; MK 2003.gada 27.maija
noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”
3.,4.,5.punkts.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Dundagas veselības centrs” sniegtā sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma cenu Ls 13.00 apmērā par dienu vienam klientam.
2. Segt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma summas iztrūkstošo daļu no
Dundagas novada pašvaldības līdzekļiem par SIA „Dundagas veselības centrs”
aprūpē esošajiem klientiem pēc klāt pievienotā saraksta;
3. Noteikt, ka par personu ievietošanu SIA Dundagas veselības centrs” lemj
Dundagas novada pašvaldības sociālais dienests. Lēmumu apstiprina Dundagas
novada Dome un tiek slēgts līgums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4. SIA „Dundagas veselības centrs” katru mēnesi iesniegt Dundagas novada
pašvaldībai rēķinu par personām, kurām ar domes lēmumu ir apmaksājami
uzturēšanas izdevumi;
5. Izstrādāt saistošos noteikumus par klientiem nosakāmu labvēlīgāku samaksas
kārtību par pakalpojumu /atbildīgais Sociālais dienests un juriskonsults/
6. Ar 11.05.2011. ievietot A.E.Sūniņu pašvaldības pansijā „Jaundundaga” līdz Sociālā
dienesta izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai;
7. Atcelt Dundagas novada Domes 2011.gada 30.marta lēmums Nr. 79 „Par
pakalpojumu SIA „Dundagas veselības centrs” 1. punktu
8. Piedāvāt klientam uzturēšanās izdevumu segšanu veikt, ieguldot savu īpašumu

Dundagas novada Domes
Priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits

4

LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209,
tālrunis un fakss 63237851
LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.121.

09.05.2011.

2.§
Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu
Pamats:
 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otrā daļa
 LR MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
Izvērtējums:
Izveidojot Kolkas ciemā īpašumu ar kadastra Nr. 8862-007-0221, tam ir piešķirts nosaukums
„Kokapstrādes darbnīca”. Saskaņā ar normatīvo aktu izmaiņām, visām dzīvojamām un
saimniecisko darījumu būvēm ir jābūt piešķirtām adresēm.
Līdz ar to, ka ir nodoms veidot saimniecisko darbību īpašumā „Kokapstrādes darbnīca”,
nepieciešams piešķirt ražošanas ēkai adresi.
Valsts Zemes dienests atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
otrajā daļā noteiktajam, adreses reģistrē pamatojoties uz pašvaldības lēmumu.

Dundagas novada Dome nolemj:
Īpašumā „Kokapstrādes darbnīca” ar kadastra Nr. 8862-007-0221 esošai ēkai ar kadastra Nr.
8862-007-0221-001 piešķirt adresi: „Galdnieki”, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads.

Dundagas novada Domes
Priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits
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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.7.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.122.

09.05.2011.

3.
Par ievietošanu pansijā „Jaundundaga”
Pamats:
SIA „Dundagas veselības centrs” ārsta-internista un ģimenes ārsta slēdziens
Izvērtējums:
Egons Jēkabsons, p.k. 170735- __________ ievietots pansijā „Jaundundaga” 2003.gadā.
2010.gada 10.augustā, sakarā ar ģimenes ārsta un Dundagas novada Domes Sociālā dienesta
atzinumu, ievietots SIA „Dundagas veselības centrs” ar nopietnām veselības problēmām.
Šobrīd veselības stāvoklis ir uzlabojies, līdz ar ko nav nepieciešamība uzturēties SIA.
Pēc Sociālā dienesta ieskatiem, E.Jēkabsons varētu tikt ievietots pašvaldības pansijā
„Jaundundaga”.
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Ar 11.05.2011. Egonu Jēkabsonu izrakstīt no SIA „Dundagas veselības centrs” un
ievietot pansijā „Jaundundaga”;
2. Pansijas „Jaundundaga” vadītājai un Dundagas novada Domes Sociālā dienesta
vadītājai lemt par minētās personas nepieciešamību uzturēties pansijā.

Dundagas novada Domes
Priekšsēdētāja p.i.

G.Pirvits

