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Nr.17. 
2018.gada 09. novembrī 

 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēde atklāta: plkst. 13.00 
Sēdē piedalās 7 deputāti: Aldis Felts, Gunārs Kristiņš, Jānis Mauriņš, Māris Napskis, Regīna 
Rūmniece, Madars Burnevics, Andra Grīvāne 
Nepiedalās: Tamāra Kaudze, Vilnis Skuja 
Pašvaldības darbinieki:  izpilddirektore Janita Valtere, juriskonsults Jānis Langzams, 
sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna Pekmane, zemes lietu speciāliste-juriste Iveta 
Bekmane-Avota 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 
 
Sēdes darba kārtībā: 

1. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 
 

1. 
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Ziņo I.Bekmane; A.Felts 
Pamats 
1. (Vārds, uzvārds)  06.11.2018. iesniegums. 
2. (Vārds, uzvārds) 09.11.2018. iesniegums. 
3. Dundagas novada pašvaldības 08.11.2018. vēstule ar Nr. DD-3-23.1/18/801 
4. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pants, 13.panta pirmā daļas 

1.punkts, 18.panta 1.daļa. 
5. VUGD KRB Talsu daļas 05.11.2018. Akts par ugunsgrēku Nr.18-44814. 
6. Dundagas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmums Nr.195 “Par dzīvokļa īpašuma 

„Skolotāju māja 2” – 3 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 
 
Mērķis 
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risināšanā.  
 
Izvērtējums 

Dundagas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) ir saņēmusi (Vārds, uzvārds) 
personas kods xxxxx (turpmāk tekstā – Persona), 06.11.2018. iesniegumu (reģistrēts 
Pašvaldībā 06.11.2018. ar Nr.DD-3-26.2/18/987), kurā Persona lūdz palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā norādot, ka vēlams trīs istabu dzīvoklis, sakarā ar to, ka viņu dzīves vieta 
ir nopostīta ugunsgrēkā. 

Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā – 
Palīdzības likums) 13. pantu par personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība pirmās 



daļas 1.punktu neatliekami sniedzama palīdzība, piešķirot dzīvojamās telpas izīrēšanai, 
personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora 
akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas 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. 

Ugunsgrēka faktu adresē “Ķirškalni”, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275, apliecina 
VUGD KRB Talsu daļas 05.11.2018. Akts par ugunsgrēku Nr.18-44814. 

Saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datiem, Persona ir deklarējusi savu dzīves vietu adresē 
“Ķirškalni”, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275. 

Pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums “Skolotāju māja 2-3” – dzīvoklis ar 
kadastra Nr. 8862 900 0273 (turpmāk – dzīvoklis Nr.3), kurš saskaņā ar Dundagas novada 
domes 28.09.2018. sēdes lēmumu Nr.195 “Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 3 
atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” nodots atsavināšanai mutiskā izsolē. Ņemot vērā, 
ka Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisija vēl nav uzsākusi izsoles procesu, 
Pašvaldība pieņemot, ka jārīkojas nekavējoties, ir piedāvājusi, saskaņā ar Palīdzības likuma 
18.panta 1.daļu, personai kā palīdzību dzīvokli Nr.3 izīrēšanai, nosūtot rakstisku piedāvājumu 
(reģistrēts Pašvaldībā 08.11.2018. ar Nr. DD-3-23.1/18/801). 

Pašvaldība ir saņēmusi Personas atbildi (reģistrēta Pašvaldībā 09.11.2018. ar Nr.DD-3-
26.2/18/1001), kurā Persona piekrīt dzīvokļa Nr.3 īrei. 

Saskaņā ar Palīdzības likuma 5.pantu, par institūcija, kura pieņem lēmumu par palīdzības 
sniegšanu, noteikts, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā 
pieņem attiecīgās pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija, ievērojot šā likuma 
noteikumus un pašvaldības domes saistošos noteikumus. 
  
Atklāti un vārdiski balsojot ar 7 balsīm par (M.Burnevics, A.Felts, G.Kristiņš, M.Napskis, 
R.Rūmniece, J.Mauriņš, A.Grīvāne), pret- nav, atturas –nav,  
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.253: 

1. Atcelt Dundagas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu Nr.195 “Par dzīvokļa 
īpašuma „Skolotāju māja 2” – 3 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu”. 

2. Piešķir palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, slēdzot īres tiesības līgumu dzīvoklī 
ar adresi “Skolotāju māja 2” dz. 3, Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275, 
nekustamais īpašums “Skolotāju māja 2 - 3” ar kadastra apzīmējumu  
8862 900 0273, (Vārds, uzvārds) personas kods: xxxxx ar termiņu līdz 31.12.2019. 

 
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. 
 
Sēde slēgta plkst. 13.20. 
 

 
Sēdes vadītājs        A.Felts 
Protokols parakstīts 09.11.2018. 
 
 
Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 09.11.2018. 
 


