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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. 5
Skrundas novadā,        2014. gada 24.aprīlī
Skrundā  

Sēde sasaukta plkst. 0800

Sēdi atklāj plkst. 0800

Darba kārtība:
1. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM
2. Par dzīvojamās mājas Torņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
3. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresā
4. Par Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu
5. Par nekustamā īpašuma Garāžas II Nr.6 izsoles rezultātu apstiprināšanu
6. Par Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” pirmsskolas grupu darbu
vasarā
7. Par Raņķu pagasta padomes 23.09.1999. sēdes (prot. Nr. 12, 7.§) lēmuma „Par jauna
nosaukuma piešķiršanu XXX zemnieku saimniecībai „Līguti”” grozīšanu
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
9. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
10. Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu 
11. Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai
12. Par grozījumiem zemes nomas līgumos
13. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai „Kalnieši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
14. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
15. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vormsāti”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
17. Par zemes gabalu platību precizēšanu Skrundā
18. Par zemes gabalu iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
20. Par dzīvokļu piešķiršanu
21. Par dzīvokļu maiņu
22. Par īres līgumu pagarināšanu
23. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
25. Par 25.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX iesniegumu
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Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA
Sēdi protokolē – administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE

Piedalās  
Deputāti:  Gunta STEPANOVA
  Loreta ROBEŽNIECE

Zigurds PURIŅŠ
Rihards VALTENBERGS
Aldis BALODIS
Gunārs ZEME

  Ainārs ZANKOVSKIS
Aivars SEBEŽS
Ivo BĀRS
Aldis ZALGAUCKIS
Ivars GRUNDMANIS

Sēdē nepiedalās deputāti
Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)

Klausās
izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE
finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE
p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA
tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE
Skrundas novada Būvvaldes vadītājs  Kaspars DZENIS
attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE
nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
   valdes locekle  Guna SKREBELE
pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ
zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošu
jautājumu:
1. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu, zemes gabala iekļaušanu
pašvaldības ielu un ceļu reģistrā
2. Par dzīvokļa piešķiršanu 
3. Par grozījumiem Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 4.§) lēmumā „Par
dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība””
4. Par grozījumiem Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 28.§) lēmumā
„Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība””

Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai tos
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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 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” -
nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM
2. Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
3. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresā
4. Par Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu
5. Par nekustamā īpašuma Garāžas II Nr.6 izsoles rezultātu apstiprināšanu
6. Par Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” pirmsskolas grupu darbu
vasarā
7. Par Raņķu pagasta padomes 23.09.1999. sēdes (prot. Nr. 12, 7.§) lēmuma „Par jauna
nosaukuma piešķiršanu XXX zemnieku saimniecībai „Līguti”” grozīšanu
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
9. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
10. Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu 
11. Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai
12. Par grozījumiem zemes nomas līgumos
13. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai „Kalnieši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
14. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
15. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vormsāti”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
17. Par zemes gabalu platību precizēšanu Skrundā
18. Par zemes gabalu iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
20. Par dzīvokļu piešķiršanu
21. Par dzīvokļu maiņu
22. Par īres līgumu pagarināšanu
23. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
25. Par 25.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX iesniegumu
26. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu, zemes gabala iekļaušanu
pašvaldības ielu un ceļu reģistrā
27. Par dzīvokļa piešķiršanu 
28. Par grozījumiem Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 4.§) lēmumā
„Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība””
29. Par grozījumiem Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 28.§) lēmumā
„Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība””
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1. §
Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM

N. KLEINBERGA

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka
“tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, LR Ministru
kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” 2. punktu, kas nosaka,
ka „par komandējumu šo noteikumu izpratnē uzskatāms ar komersanta, organizācijas, iestādes
vai citas institūcijas (turpmāk − institūcija) vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts
darbinieka, ierēdņa, karavīra, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi un citas fiziskās personas, kura nav darba
attiecībās ar institūciju, kas sūta to komandējumā, un kura savu darbu nepilda savas
saimnieciskās darbības ietvaros (ja personas komandējums ir saistīts ar tādu mērķu
sasniegšanu un uzdevumu veikšanu, kuri paredzēti attiecīgās institūcijas statūtos (nolikumā))
(turpmāk − darbinieks), brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā
vai, ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstī, − ārvalstī, vai uz ārvalstīm, kā arī no
ārvalstīm uz Latvijas Republiku (ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstīs), lai: 2.1.
pildītu darba vai dienesta uzdevumus; 2.2. papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju
(turpmāk – mācību komandējums), izņemot gadījumu, ja darbinieks nosūtīts uz izglītības
iestādi amata (darba) pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai. Minēto
izņēmumu neattiecina uz karavīru, kas, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 28.panta pirmo daļu, tiek nosūtīts uz izglītības
iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai”, atklāti balsojot, „par”
– 10 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās
priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS, domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA,
pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:

- Pilnvarot domes priekšsēdētājas vietnieku Aldi ZALGAUCKI Skrundas novada
domes vārdā pieņemt rīkojumus un parakstīt dokumentus saistībā ar domes
priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumiem, t.sk. pieņemt un parakstīt
rīkojumus par komandējumiem.

2. §
Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
N. KLEINBERGA, G. SKREBELE, G. PUTNIŅŠ

1. Skrundas novada dome izskata Torņa ielas 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, dzīvojamās mājas pilnvarotās personas Gunāra Jura GŪBEĻA, dzīvo Torņa ielā 2-9,
Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 14.04.2014. iesniegumu par dzīvojamās mājas
Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību
nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”.  
Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklei Gunai SKREBELEI, kura paskaidro situāciju par dzīvojamo māju Kušaiņos
nodošanu apsaimniekošanā komunālai saimniecībai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. 02.03.2014. notikusi dzīvojamās mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā ir pieņemts lēmums
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tiesības nodot SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”,



5

2.2. dzīvojamās mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
apsaimniekošanas pienākumi līdz šīm netika veikti,  
2.3. Skrundas novada pašvaldībai norādītājā mājā nepieder neviens dzīvoklis, 
2.4. LR Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrā un trešā daļa nosaka sekojošo:
“Vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par: 1) kopīpašumā
esošās daļas pārgrozīšanu (palielināšanu, samazināšanu); 2) kopīpašumā esošās daļas
lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā; 3) dzīvokļu īpašnieku
pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un atcelšanu 4) pilnvarojuma došanu un atsaukšanu;
5) lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu; 6) kopīpašumā esošās daļas nodošanu
lietošanā; 7) kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu; 8) atsevišķu vai visu
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam; 9) dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību; 10) citiem
jautājumiem, kurus dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst vienīgi
dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē”, un “Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir
saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas
pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot
tos gadījumus, kuros šā likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma pieņemšanai
nepieciešamais balsu skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati
dzīvokļu īpašnieku kopība”.

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība vai valsts
dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā
panta piektās daļas nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem
mājā esošajiem privatizācijas objektiem” un piekto daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas
pārņemšanu un ir ievēroti šādi nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai
dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos
noteikto kārtību; 2) iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par
reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums; 3) visi dzīvokļu
īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir
noslēguši šā likuma 41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju; 4)
dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu
īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Šis
noteikums neattiecas uz šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”, astoto daļu, kas nosaka, ka
“ja daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā
esošie privatizācijas objekti, pašvaldība vienojas ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai ar
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas
neprivatizēto objektu turpmākās pārvaldīšanas un  apsaimniekošanas kārtību”, pamatojoties
uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt
maksu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. nodot dzīvojamās mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, apsaimniekošanas tiesības SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, juridiskā adrese Stūra ielā 7, Skrunda, Skrundas novadā, ar 01.05.2014.,
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3.2. uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM sagatavot
dokumentāciju, kura nepieciešama mājas apsaimniekošanas tiesību nodošanai un
parakstīt mājas pieņemšanas – nodošanas aktu,
3.3. nodot pārvaldīšanā dzīvojamās mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemesgrāmatā nereģistrētos dzīvokļu īpašumus Nr.1, 2, 3, 5, 6, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, ar
01.05.2014.,
3.4. uzdot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” noslēgt īres līgumus ar 01.05.2014.
ar 3.3.punktā minētajos dzīvokļos dzīvojošām personām, kuras nevar uzrādīt dzīvokļu
iegādes dokumentus,
3.5. izdarīt grozījumus 03.01.2011. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” noslēgtajā deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši šī lēmuma 3.3. un 3.4.punktiem,

 3.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.

3. §
Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresā 

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli Nr.
0420141175/A811 no 10.04.2014. par domes pilnvarota deputāta piedalīšanos Latvijas
Pašvaldību savienības 25. kongresā Aizkrauklē 30.05.2014.
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” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav,
balsojumā nepiedalās priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz LR
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas
novada dome nolemj:

- Pilnvarot Skrundas novada domes deputātu Aldi ZALGAUCKI piedalīties Latvijas
Pašvaldību savienības 25. kongresā 30.05.2014. Aizkraukles pilsētas kultūras namā,
Aizkrauklē. 

4. §
Par Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu   

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 16.04.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas
kultūras nama direktores Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par Goda pilsoņa nosaukuma
piešķiršanu Viesturam MEĻĶIM.
2. Pamatojoties uz LR Valsts apbalvojumu likuma 2. panta otro daļu, kas nosaka, ka „valsts
institūcijas, pašvaldības un sabiedriskās organizācijas var dibināt savus apbalvojumus.
Kārtību, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi, nosaka Ministru
kabinets”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

- Piešķirt Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukumu Viesturam MEĻĶIM par mūža
ieguldījumu Skrundas novada attīstībā un sabiedrisko darbību, par ieguldījumu
Skrundas vārda popularizēšanā Latvijā, kultūras dzīves dažādošanā. 
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5. §
Par nekustamā īpašuma Garāžas II Nr.6 izsoles rezultātu apstiprināšanu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 11 no 26.03.2014.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 30.
pantu, kas nosaka, ka “(1) Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto
nodrošinājumu (16.pants), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, bet
par kustamo mantu — nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu; (2) Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu
(16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, 34.
pantu, kas nosaka, ka “(1) Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc
izsoles; (2) Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus
apstiprina septiņu dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, 35.
pantu, kas nosaka, ka “(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17. un 32.pants),
apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles
noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar
slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē (16. un 18.pants); (2) Ja nav
apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz mantas nosacīto cenu
kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar tiem pašiem noteikumiem. Pretējā
gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un
7.pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”,
atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ,
Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

- apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 11 no
26.03.2014.- nekustamā īpašuma Garāžas II Nr.6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, nomas tiesību izsole (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.).

6. §
Par Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes

„Liepziediņš” pirmsskolas grupu darbu vasarā
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš”
vadītājas Dzintras EGLĪTES Skrundas novada pašvaldībā 02.04.2014. Nr.1-11/6 saņemto
iesniegumu par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” slēgšanu vasarā no
25.06.2014. līdz 31.07.2014. darbinieku ikgadējā atvaļinājuma laikā, un INGAS
FLUGRĀTES ieteikumus par pirmsskolas grupu darbu vasarā.
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” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” -
nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

- Neslēgt Skrundas pirmsskolas izglītības iestādi „Liepziediņš” vasarā no 25.06.2013.
līdz 31.07.2013. 



8

7. §
Par Raņķu pagasta padomes 23.09.1999. sēdes (prot. Nr. 12, 7.§) lēmuma „Par jauna

nosaukuma piešķiršanu Sergeja BŪMERTA zemnieku saimniecībai „Līguti”” grozīšanu
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par Raņķu pagasta padomes 23.09.1999. sēdes (prot. Nr.12, 7.§) lēmuma „Par
jauna nosaukuma piešķiršanu XXX zemnieku saimniecībai „Līguti”” grozīšanu.
 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”,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. grozīt Raņķu pagasta padomes 23.09.1999. sēdes (prot. Nr.12, 7.§) lēmumu „Par
jauna nosaukuma piešķiršanu XXX zemnieku saimniecībai „Līguti” un izteikt to šādā
redakcijā:
„piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 6278 003 0041, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 6278
003 0041, uz tā atrodošām ēkām, un ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0042,
nosaukumu un adresi „Veclīguti”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, 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 nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS sagatavoto
lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no
personām, kuras pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu
saņemšanas nav nomaksājušas likumā noteiktos nodokļu maksājumus.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. XXX, reģistrācijas Nr.XXX, juridiskā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā par laika periodu no 27.12.2013. līdz
14.04.2014. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir EUR 1440.15 (viens tūkstotis
četri simti četrdesmit euro, piecpadsmit centi), t.sk. pamatparāds EUR 963.54 (deviņi
simti sešdesmit trīs euro, piecdesmit četri centi), nokavējuma nauda EUR 476.61 (četri
simti septiņdesmit seši euro, sešdesmit viens cents),
2.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 14.04.2014. par īpašumu XXX
Skrundas novadā, ir EUR 41.46 (četrdesmit viens euro, četrdesmit seši centi), t.sk.
pamatparāds EUR 30.19 (trīsdesmit euro, deviņpadsmit centi), nokavējuma nauda
EUR 11.27 (vienpadsmit euro, divdesmit septiņi centi).

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
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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
(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS,
Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, 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, reģistrācijas Nr.XXX, juridiskā adrese XXX, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1440.15 (viens tūkstotis četri simti
četrdesmit euro, piecpadsmit centi), t.sk. pamatparāds EUR 963.54 (deviņi simti
sešdesmit trīs euro, piecdesmit četri centi), nokavējuma nauda EUR 476.61 (četri simti
septiņdesmit seši euro, sešdesmit viens cents),
3.1.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu EUR 41.46 (četrdesmit viens euro, četrdesmit seši centi), t.sk.
pamatparāds EUR 30.19 (trīsdesmit euro, deviņpadsmit centi), nokavējuma nauda
EUR 11.27 (vienpadsmit euro, divdesmit septiņi centi),
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. 

9. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 9 no 06.03.2014., Nr.12 no 09.04.2014. un izsoles noteikumus.
2. Pamatojoties uz 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



10

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", institūcijas, kas organizē
nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības
teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. 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 institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā
internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās
mantas kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — 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 3500 euro, 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 1400 euro, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja
tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. izsolīt nomas tiesības izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošās:
2.1.1. Garāžas I Nr. 5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs
6268 003 0153 007, platība 21.2 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli 29.05.2014.,
plkst.1000 , ar sākotnējo cenu EUR 0.15 (nulle euro, piecpadsmit centi) par 1 m2,
2.1.2. noliktavu Pils ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs 6209 003
0258, platība 32.4 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli 29.05.2014., plkst.1015, ar

sākotnējo cenu EUR 0.15 (nulle euro, piecpadsmit centi) par 1 m2,
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 9 no
06.03.2014. (pielikums Nr. 2 uz 1 lp.),
2.3. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 12 no
09.04.2014. (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.),
2.4. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamo īpašumu nomas
tiesību izsoles:
2.4.1. Garāžas I Nr. 5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs
6268 003 0153 007, platība 21.2  m2, 
2.4.2. noliktavai Pils ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs 6209 003
0258, platība 32.4 m2,
2.5. apstiprināt pašvaldības nekustamo īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumus:
2.5.1. Garāžas I Nr. 5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, (pielikums Nr. 4 uz
3 lpp.),



11

2.5.2. noliktavai Pils ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, (pielikums Nr. 5 uz 2 lp.),
2.6. ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada
pašvaldības interneta mājas lapā, ņemot vērā LR Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus.

10. §
Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu

N. KLEINBERGA

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „katras pašvaldības
pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā
izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā,
nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu
izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus”, likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, kas nosaka, ka ,,tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos’’, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
 - Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu projektu 
konkursa nolikumu (pielikums Nr. 6 uz 5 lp.).

11. §
Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem
jauniešiem” ar projektu „Esi piederīgs un aktīvs!”. Projekta iesniedzējs - Skrundas novada
pašvaldība. Projekta ietvaros Skrundas jauniešu centrs organizēs neformālās mācīšanās
aktivitātes Skrundas novada jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta mērķis - caur
neformālās mācīšanās aktivitātēm attīstīt jauniešos dzīvei un darba tirgum nepieciešamās
kompetences, paralēli sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto Skrundas novada
jauniešu sociālo iekļaušanu, iesaistot aktivitātēs jauniešus no lauku apvidiem, kā arī jauniešus
ar zemiem ienākumiem.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka
funkciju izpildei, pašvaldībām likuma 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 paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:

2.1. piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā
projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar
mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” ar projektu „Esi
piederīgs un aktīvs!”. Projekta kopējās izmaksas EUR 4400.00 (četri tūkstoši četri
simti euro, nulle centi), no tām 5% jeb EUR 220.00 (divi simti divdesmit euro, nulle
centi) pašvaldības līdzfinansējums (ieguldījums natūrā jeb brīvprātīgais darbs),

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi jaunatnes lietu speciālisti Baibu EVERSONI.
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12. §
Par grozījumiem zemes nomas līgumos

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par grozījumiem zemes nomas līgumos. 
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.novembra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas nomu” 7.2.punktu, kas nosaka, ka „apbūvētas zemes gabala nomas
maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”,
71.punktu, kas nosaka, ka „nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos
noteiktos nodokļus” un 18.punktu, kas nosaka, ka „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc
tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala
iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir
pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam
maksā likumos noteiktos nodokļus”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:

2.1. veikt grozījumus zemes nomas līgumos Skrundas novadā, Skrundā:
2.1.1. 31.01.2003. zemes nomas līgumā starp pašvaldību un SIA „Linde Pārtika”,
juridiskā adrese Graudu iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, par zemes gabalu Ventas
ielā 16, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0157, platība 0.2915 ha,
nosakot papildus nekustamā īpašuma nodoklim zemes nomas maksu 1.5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības gadā,
2.1.2. 17.05.1994. zemes nomas līgumā starp pašvaldību un Juri JAUNZEMU, dzīvo
„Lankalni”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, par zemes gabalu Raiņa ielā 8,
Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0147, platība 0.1503 ha, nosakot
papildus nekustamā īpašuma nodoklim zemes nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā,
2.1.3. 27.12.2007. zemes nomas līgumā starp pašvaldību un SIA „IVO AUTO”,
juridiskā adrese Cieceres iela 4B, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, par
zemes gabalu Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003 0250,
platība 0.1805 ha, nosakot papildus nekustamā īpašuma nodoklim nomas maksu 1.5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

13. §
Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai

„Kalnieši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai, kura atrodas uz zemes gabala
„Atmatas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 011 0005. 
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals „Atmatas”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 011 0005, pieder XXX, Rudbāržu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.197, uz zemes gabala atrodas zemes īpašniekam jaunuzcelta
dzīvojamā māja bez adreses.

http://likumi.lv/doc.php?id=111962
http://likumi.lv/doc.php?id=111962
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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”,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. piešķirt dzīvojamai mājai, kura atrodas uz zemes gabala „Atmatas”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 011 0005, adresi „Kalnieši”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

14. §
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par adreses un nosaukuma 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”,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. piešķirt zemes gabalam ar kadastra Nr. 6268 001 0155, 1.5 ha platībā un uz tā
atrodošām ēkām nosaukumu un adresi „Bērzkroga ferma”, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV – 3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska
rakstura uzņēmuma apbūve,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

15. §
Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 27.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa Dārza ielā 7-1, Skrundā,
Skrundas novadā, iegādi, izskata 18.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa XXX, iegādi.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” –
12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” -
nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli Dārza ielā 7-1, Skrundā,
Skrundas novadā,
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2.2. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli Pērkona ielā 11-4, Skrundā,
Skrundas novadā,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

16. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 

„Vormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 01.04.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX
pilnvarotās personas XXX, dzīvo XXX iesniegumu par zemes gabala „Vormsāti”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 006 0005, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Vormsāti”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 006 0005, pieder XXX, saskaņā ar
Zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. 14. 
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 Skrundas novada teritorijas
plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā
īpašuma „Vormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ,
Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Vormsāti”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 006 0005, zemes ierīcības projektu
sakarā ar zemes gabala sadalīšanu,

 3.2. noteikt, ka 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. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam,

3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

17. §
Par zemes gabalu platību precizēšanu Skrundā   

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 13.02.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Valsts
zemes dienesta, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050, vēstuli par zemes
reformas pabeigšanu.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka
„Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību” un Skrundas novada teritoriju
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta
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ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:

2.1. precizēt zemes gabaliem platības Skrundas novadā, Skrundā:                              
2.1.1. Kuldīgas ielā 3A, kadastra Nr. 6209 001 0049, no 0.2583 ha uz 0.0818 ha,          
                                                 2.1.2. Kuldīgas ielā 26A, kadastra Nr.6209 001 0089,
no 0.0786 ha uz 0.0437 ha, 
2.1.3. Iebrauktuve uz Paegļiem, kadastra Nr. 6209 001 0094, no 0.1066 ha uz 0.147
ha,
2.1.4. Zvejnieku iela, kadastra Nr. 6209 002 0190, no 0.2024 ha uz 0.2586 ha, 
2.1.5. Celtnieku iela 18, kadastra Nr. 6209 002 0223, no 0.2619 ha uz 0.5716 ha,
2.1.6. Vakara iela 5A, kadastra Nr. 6209 002 0270, no 0.2806 ha uz 0.4083 ha, 
2.1.7. Saldus iela 4B, kadastra Nr. 6209 003 0172, no 0.1765 ha uz 0.5067 ha,
2.1.8. Ziedu iela, kadastra Nr. 6209 003 0215, no 0.4046 ha uz 0.325 ha,
2.1.9. Iebrauktuve pie pirts, kadastra Nr. 6209 003 0254, no 0.0518 ha uz 0.0842 ha, 
2.1.10. Oskara Kalpaka iela 12A, kadastra Nr. 6209 003 0283, no 0.2825 ha uz 0.2025
ha, 
2.1.11. Raiņa iela 22, kadastra Nr. 6209 004 0167, no 0.2838 ha uz 0.1885 ha, 
2.1.12. Pļavu iela, kadastra Nr. 6209 004 0198, no 0.4655 ha uz 0.3862 ha,
2.1.13. Iebrauktuve uz Amatnieku ielu 26B, kadastra Nr. 6209 004 0243, no 0.0172 ha
uz 0.0305 ha,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

18. §
Par zemes gabalu iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu    

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par zemes gabalu iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu. 
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr. 1052
„Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, 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”, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.p. no
29.03.1995. un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
 2.1. iekļaut autoceļa reģistrā zemes gabalus Skrundas novadā, Skrundas pagastā :

2.1.1. zemes gabalu „Ciecere Niedra Airītes stacija” ar kadastra Nr. 6229 009 0022,
4,1 ha platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6229B016 Airītes stacija –
Zirņu pagasts”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas
mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā;
2.1.2. zemes gabalu „Brūži Niedras kapi” ar kadastra Nr. 6229 007 0080, 0,2 ha
platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6229C012 Brūži – Niedras kapi ”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma



16

joslā;
2.1.3. zemes gabalu „Pastorāts - Mazkripas” ar kadastra Nr. 6229 013 0066, 0,3 ha
platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6229C013 Pastorāts - Mazkripas”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā;
2.1.4. zemes gabalu „Ciecerkrasti Zirņu pagasts” ar kadastra Nr. 6229 009 0030, 0,3
ha platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6229C014 Ciecerkrasti – Zirņu
pagasts”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas
mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā;
2.3. iekļaut autoceļa reģistrā zemes gabalus Skrundas novadā, Nīkrāces pagastā :
2.2.1. zemes gabalu „Lēnas Šiļi” ar kadastra Nr. 6268 001 0188, 1,2 ha platībā un
zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6268C009 Lēnas – Šiļi”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;
2.2.2. zemes gabalu „Baznīca Gūras” ar kadastra Nr. 6268 001 0192, 0,2 ha platībā un
zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6268C010 Baznīca – Gūras”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;
2.2.3. zemes gabalu „Strēlnieki Priežlejas” ar kadastra Nr. 6268 002 0089, 1,4 ha
platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6268C011 Strēlnieki – Priežlejas”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā;
2.2.4. zemes gabalus „Garnizons Laumes” ar kadastra Nr. 6268 004 0080, 2,5 ha
platībā, ar kadastra apzīmējumu 6268 004 0093, 0,3 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 6268 004 0097, 0,3 ha platībā un zemes gabaliem piešķirt nosaukumu
„6268C012 Garnizons – Laumes”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320,
zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;
2.2.5. zemes gabalu „Garnizons Vaiņode” ar kadastra Nr. 6268 004 0098, 0,9 ha
platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6268C013 Garnizons – Laumes”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā;
2.2.6. zemes gabalu „Ceļš uz Mazvormsātu kapiem” ar kadastra Nr. 6268 003 0317,
0,1 ha platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6268C014 Ceļš uz
Mazvormsātu kapiem”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala
lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā;
2.3. iekļaut autoceļa reģistrā zemes gabalu Skrundas novadā, Rudbāržu pagastā :
2.3.1. zemes gabalu „Daneļu ceļš” ar kadastra Nr. 6282 009 0077, 0,13 ha platībā,
zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6282B001 Purviņi – Daneļi”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324 un pievienot zemes gabalam „6282B001 Purviņi –
Daneļi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā;
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
Danenbergu.
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19. §
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 02.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt vienistabas dzīvokli,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 09.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Skrundā.

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” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” -
nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundas novadā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām
kārtām,
3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām.
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu
VĪTOLU.

20. §
Par dzīvokļu piešķiršanu

N. KLEINBERGA, I. FREIMANE, A. VĪTOLA

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvokļu
piešķiršanu. 
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā
10.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt
dzīvokli. 
Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu administratīvo lietu nodaļas vadītājai,
dzīvokļu komisijas loceklei Ingai FREIMANEI, kura ierosina nepiešķirt XXX dzīvokli XXX,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, jo minētais dzīvoklis ir dzīvošanai nederīgā stāvoklī.
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Anda VĪTOLA paskaidro, ka pagaidām minētai personai
nav kur ierādīt vienistabas dzīvokli ar zemām izmaksām. 
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” -
nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

- Nepiešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā.
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21. §
Par dzīvokļu 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
10.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt
dzīvokli uz XXX, Skrundas novadā.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.pantu, kas
nosaka palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” -
nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. atļaut XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz XXX, Skrundas
novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.

22. §
Par īres līgumu pagarināšanu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par īres
līgumu pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 08.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 07.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 07.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 07.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 26.03.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu.

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.pantu, kas
nosaka, ka „izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz
kādu termiņu slēdzams īres līgums” un LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, kas
nosaka, dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumus un 6. pantu, kas nosaka
dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, un 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 „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums””, un 10 .pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis un
11.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:

3.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem,
3.2. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu
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gadu,
3.3. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu
gadu,
3.4. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz trim
mēnešiem un noslēgt vienošanos par komunālo un īres parādu nomaksu ar SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”,
3.5. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz
nenoteiktu laiku,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.

23. §
Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par atteikumu
no piešķirtā dzīvokļa.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 31.03.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums par atteikšanos no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 08.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums par atteikšanos no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 10.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums par atteikšanos no piešķirtā dzīvokļa XXX, 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” – 12
(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS,
Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:

3.1. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli
XXX, Skrundas novadā, ar 01.05.2014.,
3.2. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli
XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ar 01.05.2014.,
3.3. neizīrēt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 
3.4. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.

24. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 01.04.2014. saņemts Benitas LIELĀMERES,
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītājas, iesniegums par XXX, personas kods XXX,
XXX, personas kods XXX, un XXX, personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā.
2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder Skrundas novada
pašvaldībai,
2.3. 01.04.2014. XXX, XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada
pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
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2.4. XXX, XXX un XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušies,
lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 02.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums par XXX, personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā,
2.6. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā pieder XXX.
2.7. 03.04.2014. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.8. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.9. Skrundas novada pašvaldībā 11.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegumu par XXX, personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā,
2.10. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder XXX (bij. XXX, reģistrējot
laulību 05.07.2009. veikta uzvārda maiņa),
2.11. 11.04.2014. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.12. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.13. Skrundas novada pašvaldībā 20.03.2014. saņemts Skrundas novada pašvaldības
Būvvaldes atzinums Nr.12 par būves pārbaudi XXX Skrundas novadā, tās tehnisko
stāvokli, kas paredz ēkas konservāciju vai nojaukšanu. Ņemot vērā to, ka ēka nav
piemērota dzīvošanai, deklarētajām personām jāierāda cita dzīvesvieta un jāanulē
esošās deklarētās dzīvesvietas XXX, personas kods XX, XXX, personas kods XXX,
no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā,
2.14. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, tiesiskā valdījumā ir Skrundas
novada pašvaldībai,
2.15. 11.04.2014. XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada
pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.16. XXX un XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušies, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11.
pantu, kas paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek
deklarēto dzīvesvietu anulēšana, MK 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 ”Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, XXX Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu,
3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, XXX, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu, 
3.3. anulēt XXX, personas kods XXX, XXX, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu, 
3.4. anulēt XXX, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu XXX, personas kods XXX,
3.5. anulēt XXX, personas kods XXX, XX, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu, 
3.6. anulēt XXX, personas kods XXX, XXX, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu, 
3.7. anulēt XXX, personas kods XXX, XXX, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu, 
3.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI.
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25. §
Par 25.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX iesniegumu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome (turpmāk tekstā Dome) izskata 25.03.2014. Skrundas novada
pašvaldībā saņemto XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, iesniegumu (turpmāk tekstā Iesniegums), kas reģistrēts ar Nr.2.3.10/570, kurā lūgts
pārskatīt Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 18.02.2014. pieņemto
lēmumu Nr.207.
Iesniegumam pievienotie dokumenti:

1.1. 18.02.2014. Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” lēmums
Nr.207, kopija,

 1.2. 05.03.2014. Skrundas novada pašvaldības vēstule Nr.2.3.10/272, kopija,
 1.3. 18.02.2014. Skrundas novada pašvaldības vēstule Nr.2.3.5/271, kopija,
 1.4. 10.03.2014. NVA Kuldīgas filiāles – Skrunda izziņa Nr.199, kopija,
 1.5. 10.03.2014. NVA Kuldīgas filiāles – Skrunda izziņa Nr.200, kopija,

1.6. 27.11.2012. Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums
Nr.39-2012-3339, kopija.

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
 2.1. 27.11.2012. Latvijas Republikas Labklājības ministrijas veselības un darbnespēju
ekspertīzes ārstu valsts komisija pieņēma lēmumu Nr.39-2012-3339, ar kuru nolēma
XXX, personas kods XXX, noteikt 2.grupas invaliditāti,
 2.2. Skrundas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” 18.02.2014. izskatīja
pilnvarotās personas XXX, personas kods XXX, kura uz 16.09.2013. zvērinātas
notāres XXX pilnvaras Nr.5713 pārstāv XXX, 17.02.2014. iesniegto iesniegumu par
trūcīgās ģimenes (personas) statusa noteikšanu XXX ģimenei, un nolēma atteikt XXX,
personas kods XXX, un viņa ģimenei piešķirt trūcīgās ģimenes statusu. Lēmums
pamatots ar sekojošiem apstākļiem:
 2.2.1. saskaņā ar Ministru Kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.
daļas 5. un 6. punktu ir noteikti dokumenti, kas jāiesniedz ģimenes atbilstības trūcīgās
ģimenes statusa noteikšanai, taču pilnvarotā persona nav iesniegusi nevienu no
norādītajiem dokumentiem (Iztikas līdzekļu deklarācija, Izziņa no NVA XXX, izziņas
no izglītības iestādēm meitām XXX un XXX),
 2.2.2. „Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma” 33. pantā („Ģimenes
(personas) atzīšana par trūcīgu”) nosaka, ka Ministru kabinets nosaka ienākumu un
materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv no laulātajiem,
personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai
atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu, un kārtību, kādā (ģimene) persona
tiek atzīta par trūcīgu,
 2.2.3. saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 1.
daļas 2. punktu, ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 euro,
un ja:

2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot
noteikumu 19.punktā minēto;

  2.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā, un
2.4. punktu, kas nosaka, ka persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts
aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot Sociālo pakalpojumu
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un sociālās palīdzības likuma 37. panta otrajā daļā minētos gadījumus, 
 2.2.4. Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2013 „Par sociālās
palīdzībai pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” 27.punkts nosaka, ka Skrundas
novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/personas atbilstību
trūcīgās ģimenes/personas statusam:

27.1. par attiecināmiem īpašumiem nav uzskatāmi zeme un mežs ar kopējo
platību līdz 10 ha, ko izmanto ienākuma gūšanai pamatvajadzību
apmierināšanai, 
27.2. par īpašumu nav uzskatāmi viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes
īpašumā ir ilgāk par 6 mēnešiem un viens motocikls, kas ir ģimenes (personas)
īpašumā,

 2.2.5. Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmas (SOPA) iegūtā informācija un no
pašvaldības 18.02.2014 saņemtā izziņa Nr.2.3.5/271 norāda, ka XXX pieder
nekustamais īpašums XXX, kurš reģistrēts Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 100000145075 no 05.08.2004., un kura platība ir 23.42ha. Minētais
īpašums neatbilst nevienam kritērijam nedz, lai to neuzskatītu par nekustamo
īpašumu, kas jāņem vērā izvērtējot ģimenes/personas atbilstību trūcīgas
ģimenes/personas statusam, nedz Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 19.punkta, nedz Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.22/2013. ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”
27.punkta izpratnē,
 2.3. 05.03.2014. Skrundas novada pašvaldība nosūtīja XXX lēmuma Nr. 207 no
18.02.2014. „Par trūcīgās ģimenes/personas statusa piešķiršanu XXX ģimenei” kopiju
un izziņu par īpašumu XXX, Skrundas novadā,
 2.4. 10.03.2014. Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiāles – Skrunda izziņa
Nr.199 nosaka, ka XXX, personas kods XXX, ar Nodarbinātības valsts aģentūras
lēmumu Nr.111202-157pies1, piešķirts bezdarbnieka statuss no 02.12.2011.,
10.03.2014. Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiāles – Skrunda izziņa Nr.200
nosaka, ka XXX, personas kods XXX, ar Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu
Nr.091012-193pies1, piešķirts bezdarbnieka statuss no 12.10.2009.,
 2.5. 01.03.2014. XXX, personas kods XXX, papildus vēl pie sava 25.03.2014.
iesnieguma iesniedza divas izziņas:

2.5.1. 21.02.2014. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums” izziņa
Nr. 3-21/282, apliecinot, ka XXX, personas kods XXX, 2013./2014. mācību
gadā mācās PIKC „Liepājas Valsts tehnikumā”,
2.5.2. 21.02.2014. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums” izziņa
Nr. 3-21/283, apliecinot, ka XXX, personas kods XXX, 2013./2014. mācību
gadā mācās PIKC „Liepājas Valsts tehnikumā”,

 2.6. saskaņā ar Ministru Kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 5. un 6.punktu, lai
novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz
pašvaldības sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī iesniedz izziņas vai
sniedz ziņas par šo noteikumu 13. un 13.1 punktā minētajiem ienākumiem.
Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu,
Iztikas līdzekļu deklarācija Skrundas novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”
nav tikusi iesniegta un arī Iesniegumam nav pievienota šāda deklarācija, 
No iepriekš minētajām tiesību normām secināms, ka sociālā palīdzība tiek sniegta
personām ar zemiem ienākumiem (trūcīgām vai maznodrošinātām personām), kurām
objektīvu iemeslu dēļ nav līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai un kurām nav citu
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resursu –citu personu, ģimenes locekļu atbalsta vai materiālo resursu, tai skaitā
īpašumu, naudas līdzekļu uzkrājumu, lai apmierinātu šīs pamatvajadzības. Savukārt,
ja personai ir citi resursi, piemēram, naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai
īpašumi, kuri nav nepieciešami personas pamatvajadzību nodrošināšanai, persona nav
tiesīga pretendēt uz sociālo palīdzību. (Administratīvās rajona tiesas 2013.gada
29.jūlija Spriedums ar Lietas Nr.A429288613.),
Ministru Kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 8.punktu pašvaldības sociālais
dienests pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam. Savukārt šo noteikumu 20.punkts paredz, ka, ja nav ievērotas
citas šajos noteikumos minētās prasības, pašvaldības sociālais dienests pieņem
lēmumu par atteikumu piešķirt trūcīgas ģimenes (personas) statusu,
Kā arī minētie noteikumi neparedz iesnieguma, par ģimenes (personas) atzīšanu par
trūcīgu, atlikšanu, dodot iesniedzējam laiku novērst trūkumus un iesniegt
nepieciešamos dokumentus,
2.7. kā norādīts Skrundas novada pašvaldības 18.02.2014. izziņā Nr.2.3.5/271, XXX,
personas kods XXX, pieder nekustamais īpašums XXX, kurš reģistrēts Nīkrāces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. XXX, kura platība ir 23.42 ha,
Skrundas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” savā 18.02.2014. lēmumā
Nr.207 pareizi norādījusi, ka minētais īpašums neatbilst nevienam kritērijam nedz, lai
to neuzskatītu par nekustamo īpašumu, kas jāņem vērā izvērtējot ģimenes/personas
atbilstību trūcīgas ģimenes/personas statusam, nedz Ministru kabineta 2010.gada
30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.punkta, nedz Skrundas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.22/2013. ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem” 27.punkta izpratnē,
2.8. pamatojoties uz visu iepriekš konstatēto, Dome secina, ka 18.02.2014. Skrundas
novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”, izvērtējot XXX iesniegumu par
trūcīgā ģimenes (personas) statusa piešķiršanu XXX ģimenei, rīkojusies atbilstoši
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības” likumā, MK 30.03.2010. noteikumos
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” un Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” noteiktajai kārtībai. 

3. Ņemot vērā šajā lēmumā konstatētos apstākļus un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 2.1.punktu un Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 22/2013 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” 27.punktu, atklāti balsojot,
„par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” -
nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. noraidīt XXX, personas kods XXX, iesniegto sūdzību par Skrundas novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 18.02.2014. pieņemto lēmumu Nr.207,
3.2. atstāt negrozītu Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
18.02.2014. pieņemto lēmumu Nr.207.

4. Skrundas novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
brīža (administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Veids, kādā
administratīvo aktu paziņo adresātam — rakstveidā, mutvārdos vai citādi — , neietekmē tā
stāšanos spēkā. Administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa
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pastu sūta adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu, to noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu)
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

26. §
Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu, zemes

gabala iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā
N. KLEINBERGA, N. DANENBERGS

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu, zemes gabala
iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu
zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM, kurš paskaidro zemes gabala
„Rudbāržkalns”, Rudbāržos, sadalīšanas nepieciešamību.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals „Rudbāržkalns”,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0192, 4.2 ha platībā
piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar 26.11.2009. Skrundas novada domes sēdes
(prot. Nr.14, 16.§) lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu lauku
apvidos”.
3. 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”,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” un Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007.,
atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ,
Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Rudbāržkalns”, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0192:
3.1.1. atdalāmam zemes gabalam 0.8775 ha platībā piešķirt nosaukumu „6282D014
Graudu iela”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, iekļaut zemes
gabalu Skrundas novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā, zemes gabala lietošanas
mērķis – 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā,
3.1.2. atdalāmam zemes gabalam 0.2 ha platībā piešķirt nosaukumu un adresi Graudu
iela 6, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala
lietošanas mērķis – 1003 - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

27. §
Par dzīvokļa piešķiršanu  

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par dzīvokļa
piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 23.04.2014. Skrundas novada
pašvaldībā saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt
dzīvokli Skrundā, steidzamības kārtā, jo saimnieks uzsaka dzīvesvietu ar 30.04.2014.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas
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nosaka palīdzības veidus, 14. pantu, kas nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu
nodrošināmas pirmām kārtām, 16.panta noteikumiem, kādai jābūt izīrējamai dzīvojamai
telpai, 19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” –
nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā,
slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.2. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA ”Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.

28. §
Par grozījumiem Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 4.§) lēmumā

„Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība””

N. KLEINBERGA, G. PUTNIŅŠ

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM, kurš paskaidro par grozījumu nepieciešamību lēmumā.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
51.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs nodod
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas
nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem
privatizācijas objektiem” un piekto daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
tiesības tiek nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu un ir
ievēroti šādi nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai dzīvokļu īpašnieku
savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos noteikto kārtību; 2)
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas
kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par reģistrāciju Uzņēmumu
reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums; 3) visi dzīvokļu īpašnieku sabiedrības
dalībnieki vai savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju; 4) dzīvokļu īpašnieku
sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk
nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Šis noteikums neattiecas uz
šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”, astoto daļu, kas nosaka, ka “ja daudzdzīvokļu mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā esošie privatizācijas
objekti, pašvaldība vienojas ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas neprivatizēto objektu
turpmākās pārvaldīšanas un  apsaimniekošanas kārtību”, pamatojoties uz LR likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 14.pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt maksu, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” -
nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

- grozīt Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 4.§) lēmumu „Par
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dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” un izteikt
lemjošo daļu šādā redakcijā:
„3.1. nodot dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, apsaimniekošanas tiesības SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, juridiskā adrese Stūra ielā 7, Skrunda, Skrundas novadā, ar 01.05.2014.,
3.2. uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM sagatavot dokumentāciju, kura
nepieciešama mājas apsaimniekošanas tiesību nodošanai un parakstīt mājas
pieņemšanas – nodošanas aktu,
3.3. nodot pārvaldīšanā dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemesgrāmatā nereģistrētos dzīvokļu īpašumus Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”, ar 01.05.2014.,
3.4. uzdot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” noslēgt īres līgumus ar 01.05.2014.
ar 3.3.punktā minētajos dzīvokļos dzīvojošām personām, kuras nevar uzrādīt dzīvokļu
iegādes dokumentus,
3.5. izdarīt grozījumus 03.01.2011. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” noslēgtajā deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši šī lēmuma 3.3. un 3.4.punktiem,

 3.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.”

29. §
Par grozījumiem Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 28.§) lēmumā
„Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība””
N. KLEINBERGA

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta
trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus, ja
dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas
objektiem” un piekto daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek
nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu un ir ievēroti šādi
nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs
līgums noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos noteikto kārtību; 2) iesniegts
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas
kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai
personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par reģistrāciju Uzņēmumu
reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums; 3) visi dzīvokļu īpašnieku sabiedrības
dalībnieki vai savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju; 4) dzīvokļu īpašnieku
sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk
nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Šis noteikums neattiecas uz
šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”, astoto daļu, kas nosaka, ka “ja daudzdzīvokļu mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā esošie privatizācijas
objekti, pašvaldība vienojas ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas neprivatizēto objektu
turpmākās pārvaldīšanas un  apsaimniekošanas kārtību”, pamatojoties uz LR likuma “Par
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pašvaldībām” 21.panta 14.pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt maksu, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” -
nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

- grozīt Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 28.§) lēmumu „Par
dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” un izteikt
lemjošo daļu šādā redakcijā:
„3.1. nodot dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, apsaimniekošanas tiesības SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, juridiskā adrese Stūra ielā 7, Skrunda, Skrundas novadā, ar 01.05.2014.,
3.2. uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM sagatavot dokumentāciju, kura
nepieciešama mājas apsaimniekošanas tiesību nodošanai un parakstīt mājas
pieņemšanas – nodošanas aktu,
3.3. nodot pārvaldīšanā dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemesgrāmatā nereģistrētos dzīvokļu īpašumus Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 SIA „Skrundas komunālā saimniecība” ar 01.05.2014.,
3.4. uzdot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” noslēgt īres līgumus ar 01.05.2014.
ar 3.3.punktā minētajos dzīvokļos dzīvojošām personām, kuras nevar uzrādīt dzīvokļu
iegādes dokumentus,
3.5. izdarīt grozījumus 03.01.2011. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” noslēgtajā deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši šī lēmuma 3.3. un 3.4.punktiem,

 3.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.”

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo
domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 22.05.2014.,
plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 29.05.2014., plkst. 0800.

Sēde slēgta plkst. 0830

Sēdi vadīja         N. Kleinberga
         25.04.2014.

Sēdi protokolēja       E. Pole
         25.04.2014. 


