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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

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

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

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 7 

Skrundas novadā,        2013. gada 22.augustā 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 08
00 

Sēdi atklāj plkst. 08
00 

 

Darba kārtība: 

1. Par īres maksas paaugstināšanu pašvaldības dzīvoklim Raiņa ielā 7-7, Skrundā, Skrundas 

novadā 

2. Par piedalīšanos projektos 

3. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas 

nodošanu sabiedriskai apspriešanu  

4. Par nedzīvojamo telpu lietošanu ģimenes ārstu prakšu vietu rekonstrukcijas laikā 

5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma 

apstiprināšanu  

6. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu 

7. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabalu pievienošanu 

8. Par adreses apstiprināšanu  

9. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu  

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vecvanagi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

12. Par dzīvokļu piešķiršanu  

13. Par īres līguma pagarināšanu  

14. Par dzīvokļu īres līgumu pārtraukšanu  

15. Par Jaunmuižas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Aldis BALODIS 

  Juris JAUNZEMS 

Ivars GRUNDMANIS 

Aivars SEBEŽS 

Zigurds PURIŅŠ 

Rihards VALTENBERGS 

Aldis ZALGAUCKIS 
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Ainārs ZANKOVSKIS  

   

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Patrīcija Santa MIĶELSONE (pa tālruni informējusi, ka uz sēdi netiek) 

Gunta STEPANOVA (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Loreta ROBEŽNIECE (atvaļinājumā pamatdarbā) 

Ivo BĀRS (komandējumā Vācijā) 

 

Klausās  

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

nodokļu administratore   Aija KĀPIŅA 

projektu speciāliste     Kristīne VĒRDIŅA 

p/i „Skrundas veselības un sociālās  

aprūpes centrs” direktore Maruta BRIZGA 

laikraksta „Kurzemnieks” korespondente Daina TĀFELBERGA 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par kredīta aizņēmumu 

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Skrundā, nodošanu valdījumā 

Skrundas novada pašvaldības iestādei „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

3. Par telpu „Dārdedzes”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas radio un televīzijas centrs” 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Bāķi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

6. Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu  

7. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 28.03.2013. saistošajos noteikumos 

Nr.5/2013 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrundas novadā” 

8. Par dzīvokļa 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” - 8 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par īres maksas paaugstināšanu pašvaldības dzīvoklim Raiņa ielā 7-7, Skrundā, Skrundas 

novadā 

2. Par piedalīšanos projektos 

3. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas 

nodošanu sabiedriskai apspriešanu  

4. Par nedzīvojamo telpu lietošanu ģimenes ārstu prakšu vietu rekonstrukcijas laikā 

5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma 

apstiprināšanu  

6. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu 
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7. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabalu pievienošanu 

8. Par adreses apstiprināšanu  

9. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu  

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vecvanagi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

12. Par dzīvokļu piešķiršanu  

13. Par īres līguma pagarināšanu  

14. Par dzīvokļu īres līgumu pārtraukšanu  

15. Par Jaunmuižas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

16. Par kredīta aizņēmumu 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Skrundā, nodošanu valdījumā 

Skrundas novada pašvaldības iestādei „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

18. Par telpu „Dārdedzes”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas radio un televīzijas centrs” 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Bāķi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

21. Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu  

22. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 28.03.2013. saistošajos noteikumos 

Nr.5/2013 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrundas novadā” 

23. Par dzīvokļa piešķiršanu   

 

1. § 

Par īres maksas paaugstināšanu pašvaldības dzīvoklim  

Raiņa ielā 7-7, Skrundā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 08.08.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība”, reģistrācijas Nr.41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, iesniegumu par īres maksas paaugstināšanu pašvaldības dzīvoklim 

Raiņa ielā 7 - 7, Skrundā, Skrundas novadā, sakarā ar ārējās kanalizācijas trases izbūvi Raiņa 

ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 03.01.2011. (Skrundas novada 

domes lēmums no 29.12.2009., prot. Nr. 17, 1.§) ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

reģistrācijas Nr.41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, noslēgts 

deleģēšanas līgums par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

3. 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 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

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

dome nolemj: 

3.1. paaugstināt īres maksu ar 01.03.2014. pašvaldības dzīvoklim Raiņa ielā 7 - 7, 

Skrundā, Skrundas novadā, no Ls 0.27/m
2
 uz 0.46 Ls/m

2
 uz laiku līdz 28.02.2015., 

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

locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

Turpmāko jautājumu izskatīšanā piedalās arī deputāts Juris JAUNZEMS. 
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2. § 

Par piedalīšanos projektos 

N. KLEINBERGA, K. VĒRDIŅA, A. ZANKOVSKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā 

projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai, 3.kārta” trešās kārtas ietvaros ar projektiem “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā”, “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā”, “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā”.  

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu projektu speciālistei Kristīnei VĒRDIŅAI, 

kura paskaidro katra projekta finansējuma sadalījumu attiecināmajās un neattiecināmajās 

izmaksās. 

Nellija KLEINBERGA ierosina iesniegt visus trīs projektus. 

Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS ierosina atbalstīt visus trīs ēku siltināšanas projektus. 

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

ka funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

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

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā 

KPFI finansētā projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta” trešās kārtas ietvaros ar projektu “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā”. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 226936.85 LVL (divi simti divdesmit 

seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši lati, astoņdesmit pieci lati). KPFI finansējums 

ir 37%, kas ir 83966.63 LVL (astoņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši lati, 

sešdesmit trīs santīmi) no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums ir 63%, 

kas ir 142970.22 LVL (viens simts četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit 

lati, divdesmit divi santīmi) no attiecināmajām izmaksām, 

2.2. projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 

226936.85 LVL (divi simti divdesmit seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši lati, 85 

santīmi) apmērā vai ekvivalentu summu eiro projekta “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā” realizācijai, 

aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2.3. piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā 

KPFI finansētā projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta” trešās kārtas ietvaros ar projektu “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā”. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 372737.88 LVL (trīs simti 

septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi lati, astoņdesmit astoņi lati). 

KPFI finansējums ir 55%, kas ir 205005.83 LVL (divi simti pieci tūkstoši pieci lati, 

astoņdesmit trīs santīmi) no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums ir 

45%, kas ir 167732.05 LVL (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti 

trīsdesmit divi lati, pieci santīmi) no attiecināmajām izmaksām, 

2.4. projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 

372737.88 LVL (trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi 

lati, astoņdesmit astoņi santīmi) apmērā vai ekvivalentu summu eiro projekta 

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas 
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vidusskolā” realizācijai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

2.5. piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā 

KPFI finansētā projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta” trešās kārtas ietvaros ar projektu “Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā”. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 225307.03 LVL (divi simti divdesmit pieci tūkstoši 

trīs simti septiņi lati, trīs santīmi), no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir 

147522.72 LVL (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit divi lati, 

septiņdesmit divi santīmi). KPFI finansējums no kopējām attiecināmajām izmaksām ir 

70%, kas ir 103265.90 LVL (viens simts trīs tūkstoši divi simti sešdesmit pieci lati, 

deviņdesmit santīmi), pašvaldības finansējums no kopējām attiecināmajām izmaksām 

ir 30%, kas ir 44256.82 LVL (četrdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit seši lati, 

astoņdesmit divi santīmi), projekta neattiecināmās izmaksas ir 77784.31 LVL 

(septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri lati, 31 santīms), 

2.6. projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 

225307.03 LVL (divi simti divdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņi lati, trīs santīmi) 

apmērā vai ekvivalentu summu eiro projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” realizācijai, aizņēmuma atmaksu 

garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 2.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
 

3. § 

Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam  

pilnveidotās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

„pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības izstrādāt pašvaldības 

teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības 

programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, kas nosaka, ka „valsts un pašvaldības institūcijas 

atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas iniciatīvas, 

izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādi paredz normatīvais akts”, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.pantu, kas paredz 

teritorijas attīstības plānošanas līmeņus un dokumentus, SIA „Projekti un vadība” izstrādāja 

Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2019.gadam 1.redakciju.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61. panta otrās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

„teritoriālā komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē lēmumu projektus par pagastu vai 

pilsētu pārvalžu darbības jautājumiem, to skaitā finanšu un personāla politikas, kā arī 

materiāltehniskajiem jautājumiem”, MK 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktu, kas nosaka, ka „institūcija 

piemēro sabiedrības līdzdalības kārtību arī to tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina 

esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Sabiedrības līdzdalība 

tiesību aktu projektu izstrādē tiek organizēta saskaņā ar šo noteikumu II nodaļā noteiktajiem 

attīstības plānošanas procesa posmiem un veidiem un III nodaļā noteiktajiem principiem”, 

atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj:  

2.1. nodot publiskai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. 

gadam pilnveidoto redakciju,  

2.2. noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 02.09.2013. līdz 30.09.2013.,  
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2.3. publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Skrundas novada teritorijas plānojuma 

2013. – 2025. gadam pilnveidoto redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus 

priekšlikumus Skrundas novada pašvaldībā (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, 

LV-3326), Raņķu pakalpojumu pārvaldē („Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē („Dārdedzes”, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu 

pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320) pašvaldības darba 

laikā. Ar materiāliem var iepazīties Skrundas novada pašvaldības mājas lapā 

www.skrundasnovads.lv, 

2.4. sabiedriskās apspriešanas sanāksmi organizēt 19.09.2013., plkst. 17
00

, Skrundas 

kultūras namā, 

2.5. publicēt paziņojumu par Skrundas novada attīstības programmas 2013. – 2019. 

gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu Skrundas novada informatīvajā 

izdevumā „Skrundas Novads” un ievietot pašvaldības mājas lapā 

www.skrundasnovads.lv,  

2.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas novada pašvaldības attīstības daļas 

vadītājai Zanei EGLĪTEI. 
 

4. § 

Par nedzīvojamo telpu lietošanu ģimenes ārstu prakšu vietu rekonstrukcijas laikā 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz Skrundas ģimenes ārstu prakšu vietu rekonstrukciju projekta “Ģimenes ārstu 

pieejamības uzlabošana Skrundas novadā” Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/222 realizāciju 

Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - 

nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. slēgt vienošanos pie 19.10.2009. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 5-

43-2/35 ar ģimenes ārstu Mārtiņu ĀBOLIŅU,  

2. slēgt vienošanos pie 02.03.2009. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 5-

43-2/11 ar ģimenes ārsti Ritu BRŪDERI, 

3. slēgt vienošanos pie 17.11.2009. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 5-

43-2/39 ar ģimenes ārsti Jeļenu GAVRILOVU, 

4. slēgt vienošanos pie 02.03.2009. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 5-

43-2/13 ar ģimenes ārsti Māru OSTAŠOVU. 
 

5. § 

Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas  

protokola, izsoles nolikuma apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 10 no 05.08.2013. un izsoles noteikumus. 

2. Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 

1. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 

pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku 

personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai 

pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8. 

panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas 

http://www.skrundasnovads.lv/


7 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus 

apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var 

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura 

apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. 

(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura 

organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 

līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā 

īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā attiecīgās 

pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja 

nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā 

īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami 

attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas 

kopējā nosacītā cena pārsniedz 2500 latus, — arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sludinājumi 

par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek publicēti 

pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma 

tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums 

par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka 

sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav 

pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 2500 latus, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai 

atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības 

mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1000 latus, - pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izsolīt pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Liepājas ielā 13, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra numurs: XX, platība 77 m
2
, nomas tiesības izsolē ar 

augšupejošu soli, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli 26.09.2013., plkst.15.00, ar 

sākotnējo cenu Ls 0.70 (nulle lati, septiņdesmit santīmi) par 1 m
2
, 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 10 no 

05.08.2013. XX 

2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma – Liepājas 

ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, telpu nomas tiesību izsoli,  

 2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas 

novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus XX 

 2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada 

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā LR Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

6. § 

Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.08.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Latvijas 

Pašvaldību savienības priekšsēdētāja Andra JAUNSLEIŅA vēstuli par Nellijas 

KLEINBERGAS līdzdalību forumā Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu programmas 

projekta ietvaros no 27.08.2013. līdz 29.08.2013. Sanktpēterburgā (Krievijā).   

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”, atklāti 

balsojot, „par” – 7 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 
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PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, balsojumā nepiedalās priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, priekšsēdētājas 

vietnieks Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piekrist domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS dalībai forumā Igaunijas 

– Latvijas – Krievijas pārrobežu programmas projekta „Atbalsts vietējo pašvaldību 

attīstībai ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos” ietvaros no 27.08.2013. līdz 

29.08.2013. Sanktpēterburgā (Krievijā), 

2.2. pašvaldībai segt ar vīzas izgatavošanu un apdrošināšanu saistītos izdevumus Ls 

59.22 (piecdesmit deviņi lati, divdesmit divi santīmi) apmērā, 

2.3. domes priekšsēdētājas komandējuma laikā domes priekšsēdētājas  pienākumus 

izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, nosakot atlīdzību 

20% no Alda ZALGAUCKA amata algas,  

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

FREIMANI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

7. § 

Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabalu pievienošanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 01.08.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX, 

dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par saimniecības „Līņi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabali „Līņi”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, 1.8 ha platībā, kadastra apzīmējums XX, un 1.6 ha platībā, 

kadastra apzīmējumu XX, pieder XX, pamatojoties uz 01.08.2013. pirkuma līgumu Nr. 129, 

kas apstiprināts Skrundas novada bāriņtiesā, Kalēju ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā. 

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. sadalīt saimniecību ”Līņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmiem 

zemes gabaliem 1.8 ha platībā, kadastra apzīmējums XX, un 1.6 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XX, piešķirt nosaukumu „Silenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

LV-3326, un pievienot saimniecībai „Silenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā; 

zemes gabalu lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

8. § 

Par adreses apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.07.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto VZD 

Kurzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, vēstuli Nr. 2-04.1-

K/3165 par adrešu precizēšanu Skrundas pilsētā.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 
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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” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

  2.1. apstiprināt dzīvojamām ēkām adreses Skrundas pilsētā: 

2.1.1. Saldus iela 9A, kadastra apzīmējums XX (adreses klasifikācijas kods 

101482835), adresi Saldus iela 9A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.2. Saldus iela 13A, kadastra apzīmējumu XX (adreses klasifikācijas kods 

101482706), adresi Saldus iela 13A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

9. § 

Par nosaukuma un adreses piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunds DANENBERGA 

priekšlikumu par nosaukuma un adreses piešķiršanu.  

2. Pamatojoties uz 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” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. piešķirt pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam, kadastra Nr. XX, 2.25 ha platībā, 

un ēkām, kadastra apzīmējums XX, XX un XX, nosaukumu un adresi „Zaļumu 

ferma”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324, zemes gabala lietošanas 

mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

10. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vecvanagi”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XX, dzīvo XX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

29.07.2013. iesniegumu, par zemes gabala „Vecvanagi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XX, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Vecvanagi”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, pieder XX saskaņā ar Zemesgrāmata 

apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 314.  

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

zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma 
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„Vecvanagi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, 

Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 

2.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Vecvanagi”, Skrundas 

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

gabala sadalīšanu,  

 2.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

2.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

2.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

 2.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 2.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

2.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar 

lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007., 

2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

11. § 

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 01.08.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 30.07.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli sociālajā 

mājā Skrundā,  

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 22.07.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli 

Skrundā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 06.08.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XX pagastā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 06.08.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XX pagastā, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 26.07.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli XX pagastā, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 06.08.2013. saņemts XX, dzīvo XX novadā, 

iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.pantu, kas 

nosaka kārtību, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, atklāti 

balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.2. uzņemt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā 

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

3.3. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 
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reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.4. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.5. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.6. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.7. uzņemt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā 

Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām. 

3.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

FREIMANI. 
 

12. § 

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 06.08.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XX pagastā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 06.08.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli XXkrāces pagastā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 26.07.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvokli XX pagastā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas 

nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādai jābūt izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - 

nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. piešķirt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XX pagastā, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.2. piešķirt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XX pagastā, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.3. piešķirt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XX pagastā, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.4. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas, 

3.5. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA ”Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

13. § 

Par īres līguma pagarināšanu   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumu par īres līguma 

pagarināšanu. 

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

09.08.2013. saņemts XX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres 

līgumu. 

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 
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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”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - 

nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. pagarināt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

sešiem mēnešiem, 

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

valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

14. § 

Par dzīvokļu īres līgumu pārtraukšanu   

N. KLEINBERGA 
 

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

īres līgumu pārtraukšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 10.07.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XX pagastā, 

Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 08.08.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XX, un XX pagastā, 

Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās 

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis 

BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, 

Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. pārtraukt ar XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, īres līgumu uz dzīvokli 

XX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ar 01.09.2013. un XX slēgt vienošanos par 

komunālo maksājumu parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

3.2. pārtraukt ar XX, dzīvo XX, XX pagastā,  Skrundas novadā, īres līgumu uz 

dzīvokli XX, un XX, XX pagastā, Skrundas novadā, ar 01.09.2013. 

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

valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

15. § 

Par Jaunmuižas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.08.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

Jaunmuižas pamatskolas direktores Ingas RENCES – REMTES iesniegumu par Jaunmuižas 

pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 

2. Pamatojoties uz LR Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka attiecīgās 

iestādes nolikumu apstiprina iestādes dibinātājs, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - 

nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. apstiprināt Jaunmuižas pamatskolas nolikumu (pielikums Nr. 3 uz 6 lpp.), 

 2.2. atzīt par spēkā neesošu 27.08.2009. ar Skrundas novada domes lēmumu (prot. Nr. 

9, 9.§) saskaņoto Jaunmuižas pamatskolas nolikumu un tā turpmākos grozījumus. 
 

16. § 
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Par kredīta aizņēmumu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz 25.03.2008. MK noteikumu Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

un galvojumiem" 6. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldība var ņemt aizņēmumu vai sniegt 

galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt 

aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto galvojumu”, 15. 

punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības iesniegumu aizņēmuma saņemšanai izskata padomes 

sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti šādi dokumenti: 

15.1. pašvaldības domes lēmums ņemt aizņēmumu. Lēmumā norādīts aizņēmuma mērķis un 

tā apmērs, kā arī aizdevējs – Valsts kase vai cits, aizņēmuma izņemšanas laika grafiks, 

nepārsniedzot triju gadu termiņu, paredzētie atmaksas termiņi, plānotais atliktais 

pamatsummas maksājums un aizņēmuma atmaksāšanas garantijas; 15.2. saskaņā ar 

pašvaldības domes lēmumu sagatavots aizņēmuma iesniegums;15.3. pašvaldības izziņa par 

pašvaldības kreditoru un debitoru parādiem dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā; 

15.4. aizņēmuma ekonomiskais pamatojums; 15.5. pašvaldības domes priekšsēdētāja 

apliecinājums: 15.5.1. ka pašvaldībai dokumentu iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un 

citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;15.5.2. ka saņemtais aizņēmums tiks izlietots 

atbilstoši mērķim; 15.5.3. ka pašvaldībai ir izstrādāti tehniskie dokumenti atbilstoši 

būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (ja pašvaldība īsteno būvniecības 

projektu); 15.6. tāme un/vai pieprasījums; 15.7. pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un 

ilgtermiņa saistību apmērs (4.pielikums), iekļaujot tajā arī jauno plānoto aizņēmumu”, atklāti 

balsojot, „par” – 8 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA), „pret” – 1 (Juris JAUNZEMS), „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj:  

1. Ņemt no Valsts kases vidēja termiņa aizņēmumu 67559.00 LVL (sešdesmit septiņi 

tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi lati, nulle santīmi) apmērā vai ekvivalentu 

summu eiro projekta  “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada 

pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijai uz kredīta 

atmaksas termiņu 3 gadi ar Valsts kasē noteikto 1.399 procentu likmi, aizņēmuma 

atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, aizdevuma atmaksu uzsākot ar 

2014.gada martu, 

 2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

 MUCENIECI. 
 

17. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Skrundā, nodošanu valdījumā 

Skrundas novada pašvaldības iestādei „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

N. KLEINBERGA, Z. EGLĪTE 
 

1. Izskatot jautājumu par Skrundas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) piederošā 

nekustamā īpašuma, kadastra Nr., Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, kas sastāv no 

slimnīcas (kadastra Nr. XX), saimniecības ēkas (kadastra Nr. XX), noliktavas (kadastra Nr. 

XX), garāžas (kadastra Nr. XX un zemes gabala 0.4576 ha apmērā, nodošanu valdījumā 

Skrundas novada pašvaldības iestādei “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

(turpmāk – Iestāde), lai nodrošinātu Iestādes nolikumā paredzēto funkciju izpildi, konstatēts: 

1.1. nekustamais īpašums, kadastra Nr. XX, Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas 

novadā, kas sastāv no slimnīcas (kadastra Nr. XX), saimniecības ēkas (kadastra Nr. 

XX), noliktavas (kadastra Nr. XX, garāžas (kadastra Nr. XX) un zemes gabala 0.4576 

ha apmērā, pieder Skrundas novada pašvaldībai un ierakstīts Skrundas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000434246, turpmāk saukts Nekustamais īpašums 

Kuldīgas iela 2, Skrundā, 

1.2. nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir Ls 16334 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti 
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trīsdesmit četri lati) un bilances atlikusī vērtība Ls 77133.51 (septiņdesmit septiņi 

tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs lati, piecdesmit viens santīms),    

1.3. nekustamais īpašums nepieciešams Iestādei, lai īstenotu tās Nolikumā noteiktās 

funkcijas. 

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

„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”,  15.panta pirmās daļas 

6.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt veselības 

aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 5.panta trešo daļu, kas 

nosaka, ka „ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem 

lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, 

tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; nodošanas nepieciešamība un lietderība; 

nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; gadījumi, kad nodotā 

manta atdodama atpakaļ; citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu 

attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, trešo viens prim daļu, kas nosaka, 

ka „tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas 

uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus”, ceturto daļu, kas nosaka, ka „ja bezatlīdzības 

lietošanā paredzēts nodot publiskas personas nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas 

ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas 

publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi”, 

atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. nodot valdījumā pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 

62090030156, Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, kas sastāv no slimnīcas 

(kadastra Nr. XX), saimniecības ēkas (kadastra Nr. XX), noliktavas (kadastra Nr. XX), 

garāžas (kadastra Nr. XX) un zemes gabala 0.4576 ha apmērā (atlikusī bilances vērtība 

Ls 77133.51) Iestādei uz tās darbības laiku, 

2.2. noteikt, ka Iestāde nodrošina nekustamā īpašuma uzturēšanu un sedz ar to 

saistītos izdevumus, 

2.3. noteikt, ka Iestāde var iznomāt nekustamo īpašumu atbilstoši pašvaldības 

noteiktajām nomas maksām un tikai pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, 

2.4. noslēgt Līgumu ar Iestādi par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā. 
                                                          

18. § 

Par telpu „Dārdedzes”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas radio un televīzijas centrs” 

N. KLEINBERGA, A. ZALGAUCKIS 
 

Saskaņā ar 06.03.2013. noslēgto līgumu starp Skrundas novada pašvaldību un VAS „Latvijas 

Valsts radio un televīzijas centrs”, reģ. Nr. 40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 7, Rīga, 

LV-1012, un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka „šā panta pirmās daļas 

noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos ir 

atļauts publiskas personas mantu nodot bezatlīdzības lietošanā”, MK 24.01.2012. 

noteikumiem Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.2.2.3. aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības 

nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 69.
1
 punktu,  kas nosaka, ka 

„publiska persona un kapitālsabiedrība Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē, kas noslēgusi līgumu ar finansējuma saņēmēju par 

viena vai vairāku optiskā tīkla piekļuves punktu izveidi ātrgaitas platjoslas tīkla 
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infrastruktūrai, ir tiesīga finansējuma saņēmējam bezatlīdzības lietošanā nodot tikai tādu savu 

nekustamo īpašumu, kas nepieciešams aktivitātes īstenošanai. Nekustamo īpašumu var nodot 

uz projekta īstenošanas laiku un uz visu projekta īstenošanas rezultātā izveidotās 

infrastruktūras izmantošanas laiku (20 gadus pēc projekta īstenošanas rezultātā izveidotās 

infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā)”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), “pret” - 

nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Slēgt ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, reģ. Nr. 40003011203, 

juridiskā adrese Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012, telpu grupā 002 telpu Nr. 1 (18.1 m
2
) 

„Dārdedzes”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, bezatlīdzības lietošanas 

līgumu (līguma projekts – pielikums Nr. 4 uz 13 lpp.) uz laiku līdz 31.08.2035. 
 

19. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības nodokļu administratores Aijas 

KĀPIŅAS priekšlikumu par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā no XX, 

kura pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšanas nav nomaksājusi 

likumā noteiktos nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka XX, personas kods XX, deklarētā 

adrese XX, Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 

22.08.2013. par īpašumu XX, ir Ls 4.33 (četri lati, trīsdesmit trīs santīmi), t.sk. pamatparāds 

Ls 4.18 (četri lati, astoņpadsmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 0.15 (nulle lati, piecpadsmit 

santīmi). 

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” – 8 

(Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), 

“pret” - nav, „atturas” – 1 (Juris JAUNZEMS), 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 XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas 

novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu XX, Skrundas novadā, Ls 

4.33 (četri lati, trīsdesmit trīs santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 4.18 (četri lati, 
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astoņpadsmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 0.15 (nulle lati, piecpadsmit santīmi), 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU. 

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.  
 

20. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

„Bāķi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.08.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX, 

deklarētā adrese XX pagasts,XX novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XX pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības 

projekta izstrādei. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums XX pagastā, 

Skrundas novadā, īpašuma kadastra Nr.XX, pieder XX, deklarētā adrese XX pagasts, XX 

novads, saskaņā ar Zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr. 117. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 

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

kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabala sadalīšanai, MK 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” otro nodaļu, kas paredz 

zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, zemes 

īpašnieka Ilmāra BIRZĪŠA zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā 

īpašuma „Bāķi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6229 008 0012, sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, 

Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 

2.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Bāķi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, īpašuma kadastra Nr.XX, zemes ierīcības projektu, sakarā ar zemes 

gabala, kadastra apzīmējums XX, sadalīšanu, 

2.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

2.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

2.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

2.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

2.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotam zemes gabalam, 

2.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas 

ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007., 

2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

21. § 

Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu    

N. KLEINBERGA 
 

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka pēc Skrundas novada domes 

25.07.2013. sēdes (prot. Nr.4, 3.§) lēmuma „Par novada vēlēšanu komisijas izveidi”, 

Skrundas novada pašvaldībā saņemti pieteikumi (pielikums Nr. 5 uz 18 lpp.) novada vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu amatam. 

2. Saskaņā ar Skrundas novada domes 25.07.2013. sēdes (prot. Nr. 4, 3.§) lēmumu „Par 

novada vēlēšanu komisijas izveidi”, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
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komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „Saeimas 

vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes 

un novada domes (turpmāk — dome) vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un 

novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada 

vēlēšanu komisija (turpmāk — vēlēšanu komisija) 7—15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas 

locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome”, 2. pantu, kas nosaka „vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas 

pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras 

izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju”, 5.panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka „republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēl attiecīgās 

republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena 

mēneša laikā pēc domes izveidošanas”, 6.pantu, kas nosaka, kas var būt komisijas locekļi un 

prasības pret tiem, 9.pantu, kas nosaka, ka „vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu nosaka attiecīgā dome. Republikas pilsētas dome attiecīgu paziņojumu publicē 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, bet novada dome to izliek redzamā vietā pie domes un 

pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām”,  

atklāti balsojot, par Ingu FLUGRĀTI, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), 

par Rutu NEILANDI, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, 

Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), 

par Ivetu GRĀVELSONI, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), 

par Ilonu RĪTIŅU, „par” – 4 (Juris JAUNZEMS, Aldis BALODIS, Zigurds PURIŅŠ, Ainārs 

ZANKOVSKIS), „pret” – 5 (Nellija KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aivars SEBEŽS), 

par Māri BENEFELDU, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), 

par Uldi FREIMANI, „par” – 7 (Juris JAUNZEMS, Aldis BALODIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aivars SEBEŽS, Nellija KLEINBERGA), 

„pret” – Ainārs ZANKOVSKIS), „atturas” – 1 (Zigurds PURIŅŠ),    

par Jāni RĪTIŅU, „par” – nav, „pret” – 5 (Aldis ZALGAICKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Rihards VALTENBERGS, Aivars SEBEŽS, Nellija KLEINBERGA), „atturas” – 4 (Juris 

JAUNZEMS, Aldis BALODIS, Zigurds PURIŅŠ, Ainārs ZANKOVSKIS), 

par Evu POLI, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), 

par Rudīti KRONLAKU, „par” – 7 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA) „atturas” – 2 (Zigurds PURIŅŠ, Juris JAUNZEMS),  

Skrundas novada dome nolemj: 

 Ievēlēt Skrundas novada vēlēšanu komisijā: 

 Ingu FLUGRĀTI, 

 Rutu NEILANDI, 

 Ivetu GRĀVELSONI, 

 Māri BENEFELDU, 

 Uldi FREIMANI, 

 Evu POLI, 

 Rudīti KRONLAKU.   
   

22. § 
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Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 28.03.2013. saistošajos noteikumos 

Nr.5/2013 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrundas novadā”    

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

24.05.2013. vēstuli Nr. 18-6/4668 par precizējumu nepieciešamību pašvaldības 28.03.2013. 

saistošajos noteikumos Nr. 5/2013 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrundas 

novadā”. 

2. Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus un 

pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „ja 

saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots 

saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos 

noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja 

pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz 

atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - 

nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izdarīt sekojošus precizējumus Skrundas novada pašvaldības 28.03.2013. 

saistošajos  noteikumos Nr. 5/2013 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Skrundas novadā”: 

2.1.1. izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.panta 

pirmās daļas 4.punktu”, 

2.1.2. precizēt 3.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

„lēmumus par personu reģistrēšanu palīdzības saņemšanai dzīvojamo telpu izīrēšanas 

jautājumu risināšanā, izslēgšanu no reģistra, par dzīvojamo telpu izīrēšanu un pagaidu 

dzīvojamo telpu ierādīšanu pieņem Skrundas novada dome pēc Dzīvokļu komisijas 

ierosinājuma;”,  

2.1.3. precizēt 4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Personas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā nosaka likumi "Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", "Par dzīvojamo telpu īri", "Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām", "Par namīpašumu denacionalizāciju 

Latvijas Republikā", "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem", "Par 

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", Skrundas novada pašvaldības 

24.11.2011. saistošie noteikumi Nr. 7/2011 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 

un šie noteikumi.”, 

2.1.4. precizēt 28.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Sociālā dzīvokļa izīrēšana notiek likumā „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālām 

dzīvojamām mājām” un Skrundas novada pašvaldības 24.11.2011. saistošajos 

noteikumos Nr.7/2011 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību” noteiktajā kārtībā.”, 

2.1.5. izteikt 8.1.punktu šādā redakcijā: 

„ja personas īpašumā ir likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta 

trešās daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā 

telpa;”, 

2.1.6. izteikt 9.1.punktu šādā redakcijā: 

„ka personai īpašumā nav likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

16.panta trešās daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai 

dzīvojamā telpa;”, 

2.1.7. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:  
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„Personas iesniegtos dokumentus pašvaldības palīdzības saņemšanai izskata un 

lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību un iekļaušanu 

tā veida palīdzības reģistrā, kāds norādīts personas iesniegumā, pieņem Skrundas 

novada dome pēc Dzīvokļu komisijas ierosinājuma.”,  

2.1.8. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:  

„Par pieņemto Skrundas novada Domes lēmumu par palīdzības sniegšanu 

(nesniegšanu) dzīvokļu jautājumu risināšanā personai rakstveidā paziņo likumā 

noteiktajā kārtībā, izskaidrojot lēmuma apstrīdēšanas kārtību Administratīvajā rajona 

tiesā.”, 

2.1.9. aizstāt 14.punktā vārdus „Dzīvokļu komisijas” ar vārdiem „Skrundas novada 

Domes”, 

2.1.10. precizēt 15.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Palīdzības reģistrā tiek izdarīts ieraksts par noteiktajiem pašvaldības palīdzības 

veidiem atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 8.panta 

noteiktajā kārtībā.”, 

2.1.11. izslēgt 18.4. un 18.6.punktus, 

2.1.12. precizēt 21.punktu un aizstāt vārdus „piecu darba” ar vārdu „septiņu”, 

2.1.13. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:  

„Personai piedāvā īrēt visas dzīvojamās telpas, kas piedāvājuma izteikšanas dienā 

iekļautas pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.”, 

2.1.14. izteikt 33.punktu šādā redakcijā: 

„Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvojamās telpas apmaiņā, iesniedz Dzīvokļu 

komisijai iesniegumu (Pielikums Nr.1). Personas iesniegtos dokumentus izskata un 

lēmumu par personas dzīvojamo telpu apmaiņu, pieņem Skrundas novada dome pēc 

Dzīvokļu komisijas ierosinājuma.”,  

2.1.15. pielikumu Nr.3 pievienot Skrundas novada pašvaldības 24.11.2011. saistošo 

noteikumu „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību” pielikumā.  
 

23. § 

Par dzīvokļa piešķiršanu      

N. KLEINBERGA, I. FREIMANE 
 

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

piešķiršanu. 

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

15.08.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt 

dzīvokli XX jo dzīvojamā māja XX nodegusi. 

3. Izvērtējot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju un 

pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 3.pantu, kas nosaka 

palīdzības veidus, 16.panta „noteikumi, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai” 

19.pantu, kas nosaka „īres līguma termiņu”, un personīgo iesniegumu, atklāti balsojot „par” – 

9 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, 

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

3.1. piešķirt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, dzīvokli XX, Skrundas novadā, 

noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.2. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz desmit darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA ”Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo 

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 19.09.2013., 



20 

plkst. 08
00

, kārtējo domes sēdi sasaukt 26.09.2013., plkst. 08
00

. 

 

Sēde slēgta plkst. 08
40 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         26.08.2013. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         26.08.2013.  


