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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālr.63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 5 

 

Skrundas novadā       2012. gada 22. martā 

 

Sēde sasaukta plkst. 10
00 

Sēdi atklāj plkst. 10
00 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par īres maksas paaugstināšanu Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta dzīvojamo māju īres 

dzīvokļos 

2. Par Nolikuma par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā apstiprināšanu  

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

4. Par XXX iesniegumu 

5. Par telpu nomas līguma izbeigšanu 

6. Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu 

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Ventas krasti” projektam 

8. Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā  

9. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu 

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ceļinieki”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

11. Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 

12. Par zemes gabalu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu  

13. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2012 „Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 8/2009 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

14. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

15. Par dzīvokļu piešķiršanu 

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

17. Par dzīvokļa maiņu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA  

Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās - 

Deputāti:  Inga FLUGRĀTE 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Dzintra VEĢE  

  Rudīte KRONLAKA  

  Aldona ZĪDERE 

  Ainars PIĻECKIS 

  Ainārs ZANKOVSKIS 
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  Marina LĀKUTE 

  Rihards VALTENBERGS 

  Gunta STEPANOVA 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti -  

Juris JAUNZEMS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Santa LENCBERGA (nav informējusi par neierašanās iemeslu) 

Inta BERGMANE (nav informējusi par neierašanās iemeslu)  

 

Klausās  

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

  valdes priekšsēdētājs   Aivars RUDZROGA 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

būvvaldes vadītājs     Ēriks Ernests ŠĶUPELIS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Aldis ZALGAUCKIS 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja    Antra EISAKA 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

projektu vadītāja     Gita RUBEŽNIECE 

praktikante      Maira KUTUĻSKA 

SIA „Skrundas TV” diktore    Ieva BENEFELDE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

laikraksta „Kurzemnieks” korespondente Daina TĀFELBERGA    

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par Nīkrāces pagasta padomes 24.02.2009. sēdes (prot. Nr. 2, 1.§) lēmuma „Par lietošanas 

tiesību izbeigšanu” 6.punkta atcelšanu 

2. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

3. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

4. Par dzīvokļu piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai tos 

jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja 

tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, atklāti balsojot, 

“par” - 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, 

Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par īres maksas paaugstināšanu Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta dzīvojamo māju īres 

dzīvokļos 

2. Par Nolikuma par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā apstiprināšanu  

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

4. Par Mārtiņa DĒVITA iesniegumu 

5. Par telpu nomas līguma izbeigšanu 

6. Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu 

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Ventas krasti” projektam 
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8. Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā  

9. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu 

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ceļinieki”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

11. Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 

12. Par zemes gabalu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu  

13. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2012 „Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 8/2009 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

14. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

15. Par dzīvokļu piešķiršanu 

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

17. Par dzīvokļa maiņu  

18. Par Nīkrāces pagasta padomes 24.02.2009. sēdes (prot. Nr. 2, 1.§) lēmuma „Par lietošanas 

tiesību izbeigšanu” 6.punkta atcelšanu 

19. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

20. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

21. Par dzīvokļu piešķiršanu 

 

1. § 

Par īres maksas paaugstināšanu Skrundas pilsētas un  

Skrundas pagasta dzīvojamo māju īres dzīvokļos 

N. KLEINBERGA, A. PIĻECKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. XXX, 

adrese XXX, Skrundas novads, valdes priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 02.02.2012. 

Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par īres maksas paaugstināšanu Skrundas 

pilsētā un Skrundas pagastā. 

Deputāts Ainars PIĻECKIS ierosina deputātiem un SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

kopīgi apspriest pašvaldības uzņēmuma efektivitāti. 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina attīstības komitejai rīkot kopīgu sēdi ar SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība”, lai apspriestu komunālās saimniecība darbību. 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.
1
 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai 

tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas 

noteikumus”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Ainars PIĻECKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, 

Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), “pret” – 3 (Aldona ZĪDERE, Marina 

LĀKUTE, Dzintra VEĢE), „atturas” – 1 (Rihards VALTENBERGS), Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. paaugstināt īres maksu Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta dzīvojamo māju 

īres dzīvokļos (pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.) ar 01.12.2012., 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
 

2. § 

Par Nolikuma par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA, I. FREIMANE, I. FLUGRĀTE, A. PIĻECKIS, A. ZANKOVSKIS,  

R. KRONLAKA 
 

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu administratīvo lietu nodaļas vadītājai 

Ingai FREIMANEI, kura sniedz skaidrojumu par veiktajām izmaiņām nolikumā par atlīdzību 

pēc apvienotās komiteju sēdes (nolikuma projekts pielikumā Nr. 2 uz 13 lpp). Inga 

FREIMANE ierosina izslēgt no nolikuma 6.punktu, no 9.1.1. un 9.1.2. punktiem izņemt 

tekstu „50% apmērā no”.  
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Deputāte Inga FLUGRĀTE ierosina pārskatīt 3.6. punktu, precizēt 5.2. punktu. 

Deputātu starpā izvēršas diskusija par deputātu atalgojumu, ja deputāts ieņem algotu amatu 

pašvaldībā, diskutē par kritērijiem darbinieku atlasē. 

Pēc diskusijām Nellija KLEINBERGA ierosina jautājumu par atlīdzību Skrundas novada 

pašvaldībā atlikt un atkārtoti skatīt nākošā domes sēdē aprīlī, līdz apvienotai komiteju sēdei 

iesniedzot rakstiskus priekšlikumus. 

Deputāti vienbalsīgi vienojas Nolikuma par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā 

apstiprināšanu atlikt un atkāroti skatīt nākošā mēneša domes sēdē. 
 

3. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas Kāpiņas priekšlikumu par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no XXX, kurš pēc nekustamā 

īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšanas nav nomaksājis likumā noteiktos 

nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 09.03.2012. par 

īpašumu XXX – zeme un ēkas Ls 788.85 (septiņi simti astoņdesmit astoņi lati un 85 santīmi), 

t.sk. pamatparāds Ls 607.10 (seši simti septiņi lati un 10 santīmi), nokavējuma nauda Ls 

181.75 (par zemi Ls 784.10, par mājokli Ls 4.75). 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 

„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt 

nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, kas 

nosaka, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā 

ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par 150 latiem, administratīvā akta 

- maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā 

spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas 

nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā 

nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 

maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī 

citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles 

(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti 

nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto 

nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda 

kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, atklāti balsojot, “par” - 12 

(Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona 

ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu 

piedziņu, vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu no:  

3.1.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu Ls 788.85 (septiņi 

simti astoņdesmit astoņi lati un 85 santīmi), t.sk. pamatparādu Ls 607.10 (seši 

simti septiņi lati un 10 santīmi), nokavējuma naudu Ls 181.75 (viens simts 

astoņdesmit viens lats un 75 santīmi), 

 3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU, 
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4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to 

iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.  
 

4. § 

Par XXX iesniegumu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, 06.03.2012. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par iespēju nomāt garāžu XXX, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. 02.05.2007. XXX noslēdzis ar Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domi līgumu 

Nr. 3 par vecās katlumājas XXX, Skrundas novadā, telpu 115 m
2
 platībā nomu (Ls 

0.20/m
2
) uz 12 gadiem, 

2.2. pamatojoties uz līguma 7.2.1. punktu, kas nosaka, ka „jebkura no Pusēm ir tiesīga 

izbeigt Līgumu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

tai skaitā, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, neatlīdzinot zaudējumus 

ja NOMNIEKS nemaksā Līgumā paredzētos maksājumus pilnā apmērā ilgāk kā 30 

(trīsdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā termiņa”, līgums ar XXX lauzts, 

2.3. telpu nomas līguma darbības laikā sakrājies parāds Ls 414.00 (četri simti 

četrpadsmit lati) apmērā, kas pašvaldībai nav nomaksāts līdz šim brīdim.    

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.10. punktu, kas nosaka, ka “šo 

noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja nomas objektu, 

kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai 

publiskās funkcijas nodrošināšanai”, 7. punktu, kas nosaka, ka “lēmumu par nomas objekta 

nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai 

amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus 

šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam”, 70. punktu, kas nosaka, kādi 

nosacījumi jāietver telpu nomas līgumā, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

3.1. neiznomāt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, garāžu XXX, Skrundas novadā,  

3.2. atkārtoti jautājumu par garāžas nomu skatīt pēc parādu nomaksas, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

5. § 

Par telpu nomas līguma izbeigšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Raņķu pagasta ģimeņu biedrības „Ventmalas”, reģ. Nr. 

XXX, adrese XXX, Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas Mirdzas RAGAS 29.02.2012. 

Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par telpu nomas līguma laušanu ar 

01.03.2012.. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 07.03.2011. Skrundas novada 

pašvaldībai ar ģimeņu biedrību „Ventmalas”, reģ. Nr. XXX, noslēgts nedzīvojamas telpas Nr. 

8 (31.7 m
2
), „Sākumskolā”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums Nr. 9-3/09/2011 

līdz 07.03.2016. Nomas maksa Ls 3.10/mēnesī (Ls 0.08/m
2
). 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību 

īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, atklāti 
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balsojot, „par” – 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – ___, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izbeigt ar ģimeņu biedrību „Ventmalas”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, Skrundas 

novads, telpas Nr. 8 (31.7 m
2
), „Sākumskolā”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

nomas līguma darbības termiņu ar 01.04.2012.,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU un 

grāmatvedi Ingu FLUGRĀTI. 
 

6. § 

Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka 

“lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Inga 

FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, 

Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, 

Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības projektu konkursa „Darīsim kopā!” 

nolikumu (pielikums Nr. 3 uz 10 lpp.). 
 

7. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Ventas krasti” projektam 

 N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata biedrības “Ventas krasti”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, 

Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas Ineses IVĀNES 13.02.2012. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemto iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Tikšanās vieta 

trim paaudzēm”. 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka, 

ka “lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra 

VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. novirzīt Ls 500.00 (pieci simti latu) no kultūrai un sportam paredzētiem 

līdzekļiem kā līdzfinansējumu biedrības “Ventas krasti”, reģ. Nr. XXX, adrese Kalēju 

iela 4, Skrunda, Skrundas novads, projektam “Tikšanās vieta trim paaudzēm”, 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

8. § 

Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata biedrības „Ventas krasti”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, 

Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas Ineses IVĀNES 13.02.2012. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemto iesniegumu par zemes gabala iznomāšanu. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
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izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 4
1
.punktu, kas nosaka, ka „šā panta pirmās daļas 

noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijai”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ventas krasti”, reģ. Nr. XXX, adrese XX, 

Skrundas novads, zemes gabalu 25 m
2
 platībā, Kalēju ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, uz 7 gadiem trenažieru uzstādīšanai, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.                                                                                                                                         
 

9. § 

Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, 24.02.2012. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu. 

2. Pamatojoties uz MK 25.01.2007. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

un Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, 

„par” – 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, 

Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izmainīt zemes gabalam Raiņa ielā 35, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, 1.0191 ha platībā lietošanas mērķi no 0601 – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve uz 0101 - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

10. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ceļinieki”,  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, 24.02.2012. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemto iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

2. Pamatojoties uz LR „Zemes ierīcības likuma” 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka zemes 

ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta 3.punktu, kas nosaka, ka zemes 

ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības 

projekta izstrādes kārtību. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, zemes īpašnieku XXX 

un XXX pilnvarotās personas XXX zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums 

nekustamā īpašuma „Ceļinieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, “par” - 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Ceļinieki”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā ar 

zemes gabala sadalīšanu, 
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 3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

3.4. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Skrundas novada Nīkrāces pagasta 

teritorijas plānojumu no 10.06.2010., 

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

11. § 

Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.  

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 

balsojot, „par” – 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:   

2.1. atdalīt no zemes gabala „Rubīni”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, 0.15 ha lielu zemes gabalu, 

2.2. atdalīt no zemes gabala „Dimanti”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, 0.015 ha lielu zemes gabalu, 

2.3. atdalāmiem zemes gabaliem 0.165 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu „Iebrauktuve 

pie skolas”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes gabala 

lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes gabala nodalījuma 

joslā un ceļu nodalījuma joslā, 

2.4. atdalīt no zemes gabala „Sudrabiņi”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, 0.15 ha lielu zemes gabalu, 

2.5. atdalīt no zemes gabala „Saulstari”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, 0.095 ha lielu zemes gabalu, 

2.6. atdalāmiem zemes gabaliem 0.245 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu „Šķūņi”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes gabala lietošanas mērķis – 0701 

– vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, 

2.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

 

 

 

 

12. § 

Par zemes gabalu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.  

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības 
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attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 

balsojot, „par” – 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:   

2.1. sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu pie centra urbuma, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un atdalāmiem zemes 

gabaliem piešķirt nosaukumus: 

2.1.1. 0.8 ha platībā nosaukumu „Jaunalmeri”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3324, 

2.1.2. 0.7 ha platībā nosaukumu „Jaundāvi”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3324, 

2.2. noteikt zemes gabalu lietošanas mērķi - 0104- lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmuma apbūve,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2012 „Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 8/2009 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA, I. FLUGRĀTE, R. KRONLAKA 
 

1. Skrundas novada dome izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus pašvaldības nolikumā. 

Deputāte, izglītības pārvaldes speciāliste Inga FLUGRĀTE ierosina iekļaut noteikumos 

atsevišķu izglītības nodaļas shēmu. 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina izglītības sistēmu novadā atstāt tādu, kāda tā ir 

pašreiz, jo paralēli jāveic izmaiņas pašvaldības amatu sarakstā un budžetā. 

Deputāte Rudīte KRONLAKA ierosina 3. pielikuma shēmā veikt izmaiņas – amatu „tehniskā 

sekretāre” pakļaut administratīvo lietu nodaļai.  

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, 

ka „tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu”, 24.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 

nolikums ir saistošie noteikumi, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inga FLUGRĀTE, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Inga 

FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS), Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2012 “Grozījumi 2009. gada 22. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 8/2009 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” 

(pielikums Nr. 4 uz 10 lpp.). 
 

14. § 

Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

uzņemšanu dzīvokļu rindā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 14.02.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. 16.03.2012. p/a „Sociālais dienests” pārstāvji veica apsekošanu XXX dzīvesvietā, 

par ko liecina apsekošanas akts Nr. 4-1/32 (pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.); konstatēts, ka 
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XX XXX, Skrundas novadā, dzīvo viena pati; uzdots sakopt esošo dzīvesvietu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 14.02.2012. saņemts XXX, dzīvo, Skrundas novadā, 

iesniegums ar lūgumu piešķirt mazāku dzīvokli, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 24.02.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 21.02.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 28.02.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 01.03.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli, 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 28.02.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli, 

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 02.03.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli, 

2.10. Skrundas novada pašvaldībā 06.03.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā, jo ir beigusies aizbildniecība, 

2.11. Skrundas novada pašvaldībā 07.03.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.panta 4.punktu, kas nosaka, ka “ir šādi palīdzības veidi: palīdzība 

īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants)” un 24.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka “palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida 

palīdzības saņemšanu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

3.1. neuzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā, 

3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.3. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.4. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.5. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Raņķos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.6. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.7. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.8. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.9. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, jo 

beigusies aizbildniecība, 

3.10. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.11. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

FREIMANI. 
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15. § 

Par dzīvokļu piešķiršanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvokļu 

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 05.03.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 24.02.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 21.02.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrāces pagastā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 28.02.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Raņķu pagastā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 28.02.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrāces pagastā, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 02.03.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrāces pagastā, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 07.03.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrāces pagastā, 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 08.03.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli, jo pašreiz dzīvo antisanitāros 

apstākļos ar diviem bērniem. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.panta 4.punktu, kas nosaka, ka “ir šādi palīdzības veidi: palīdzība 

īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants)”, atklāti 

balsojot, „par” – 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, XXX, Skrundas novadā, slēdzot īres 

līgumu uz vienu gadu, 

3.2. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.3. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.4. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.5. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz trīs gadiem,     

3.6. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgums uz vienu gadu, 

3.7. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,                        

3.8. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālo dzīvokli XXX, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.9. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

FREIMANI un SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāju Aivaru 

RUDZROGU. 
 

16. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

N. KLEINBERGA 
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1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par īres līguma 

pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 24.02.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums par dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, īres līguma pagarināšanu. 

3. Pamatojoties uz LR likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām’’ 5. panta otro daļu, kas nosaka, ka “persona (ģimene) ir sociāli maznodrošināta 

(trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar likumu "Par sociālo palīdzību"”, un 10.pantu, kas 

nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis, MK 30.06.1998. noteikumu Nr. 233 

„Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, 

un dzīvokļa kopējās platības normām” 2.1. punktu, kas nosaka, ka “personas (ģimenes) 

tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina šādi dokumenti: trūcīgai personai (ģimenei) - rakstisks 

sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas (ģimenes) atbilstību trūcīgas 

personas (ģimenes) statusam”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 

4.punktu, kas nosaka, ka “ir šādi palīdzības veidi: palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants)”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inga FLUGRĀTE, 

Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars 

PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta 

STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. pagarināt XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
 

17. § 

Par dzīvokļa maiņu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par dzīvokļa 

maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā 

17.02.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums par dzīvokļa maiņu 

Nīkrāces pagastā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 4.punktu, 

kas nosaka, ka „ir šādi palīdzības veidi: palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu” un 24.panta otro daļu, kas nosaka, ka „palīdzību īrētās dzīvojamās 

telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti 

iesniegumi par attiecīgā veida palīdzības saņemšanu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inga 

FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, 

Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, 

Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. atļaut XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz XXX, Skrundas 

novadā, un pārslēgt īres līgumu,                        

3.2. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
 

18. § 

Par Nīkrāces pagasta padomes 24.02.2009. sēdes (prot. Nr. 2, 1.§) lēmuma  

„Par lietošanas tiesību izbeigšanu” 6.punkta atcelšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, 16.03.2012. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par mantojuma sakārtošanu. 



13 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas 

nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, un 

mantojuma apliecību Nr. 1001 no 15.03.2012., atklāti balsojot, “par” - 12 (Inga FLUGRĀTE, 

Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars 

PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta 

STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. atcelt Nīkrāces pagasta padomes 24.02.2009. sēdes (prot. Nr. 2, 1.§) lēmuma „Par 

lietošanas tiesību izbeigšanu” 6.punktu, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

19. § 

Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, 16.03.2012. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemto iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, 

izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, 14.03.2012. Skrundas novada pašvaldībā 

saņemto iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 

balsojot, “par” - 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. sadalīt saimniecību ”Kalēji”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

zemes gabalam, kadastra Nr. XXX, 21 ha platībā piešķirt nosaukumu „Jaunkalēji”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 

– lauksaimniecība,    

2.2. sadalīt saimniecību ”Vanagi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

zemes gabalam, kadastra Nr. XXX, 6 ha platībā piešķirt nosaukumu „Meža Vanagi”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 

– mežsaimniecība,    

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

20. § 

Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par uzņemšanu 

dzīvokļu rindā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā 

19.03.2012. saņemts XXX, deklarētā dzīvesvietas adrese XXX, Skrundas novadā, iesniegums 

ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Skrundas novadā. 

3. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.panta 4.punktu, kas nosaka, ka “ir šādi palīdzības veidi: palīdzība 

īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants)” un 24.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka “palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida 
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palīdzības saņemšanu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

3.1. uzņemt XXX, deklarētā dzīvesvietas adrese XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu 

jautājumu risināšanas reģistrā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

pirmām kārtām.   

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

FREIMANI. 
 

21. § 

Par dzīvokļu piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvokļu 

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2012. saņemts XXX, deklarētā dzīvesvietas 

adrese XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 19.03.2012. saņemts XXX, deklarētā dzīvesvietas 

adrese XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 4.punktu, 

kas nosaka, ka “ir šādi palīdzības veidi: palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants)” un 24.panta otro daļu, kas nosaka, ka “palīdzību īrētās 

dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, 

kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida palīdzības saņemšanu”, 14. panta otro daļu, kas 

nosaka, ka „par to, ka bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, kā arī personas, 

kuras atrodas ieslodzījuma vietās, būs jānodrošina ar dzīvojamo telpu, attiecīgās iestādes 

paziņo pašvaldībām, kuru pienākums ir sniegt šā veida palīdzību. Šis paziņojums izdarāms ne 

vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad beidzas attiecīgās personas uzturēšanās bērnu aprūpes 

un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa vai kad attiecīgā persona beidz 

mācības izglītības iestādē vai obligāto militāro dienestu vai arī tiek atbrīvota no ieslodzījuma 

vietas”, atklāti balsojot „par” - 12 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, 

Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt XXX, deklarētā dzīvesvietas adrese XXX, Skrundas novadā, dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.2. piešķirt XXX, deklarētā dzīvesvietas adrese XXX, Skrundas novadā, sociālo 

dzīvokli XXX Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu mēnesi, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU.   

 

 

Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA pasludina 

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas apvienoto komiteju sēdi sasaukt 19.04.2012., plkst. 

10
00

, kārtējo domes sēdi sasaukt 26.04.2012., plkst. 10
00

. 

 

Sēde slēgta plkst. 11
00 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         22.03.2012.  
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Sēdi protokolēja       E. Pole 

         22.03.2012.  


