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Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par īres maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām
dzīvojamām mājām
2. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2014.gadam
3. Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu euro
4. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma
apstiprināšanu
6. Par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētajā projektu atklātajā konkursā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta”
7. Par piedalīšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts
administrācija” ar projektu „Skrundas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”
8. Par biedrības „Atvasītes” valdes priekšsēdētājas Sarmītes GEINES iesniegumu
9. Par telpu nomas līguma pagarināšanu
10. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu
11. Par nekustamā īpašuma „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu
atsavināšanai
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Zīles”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Mežirbes”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Spulgas”, Skrundā, Skrundas
novadā, zemes gabalu sadalīšanai
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Bergi”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
16. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda
17. Par Skrundas novada domes 29.11.2012. sēdes (prot. Nr. 17, 16.§) lēmuma „Par būvju
īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu” grozīšanu
18. Par adreses un nosaukumu piešķiršanu
19. Par adrešu maiņu Skrundas novadā
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20. Par zemes vienības daļas „Jaunrūķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas
mērķa maiņu
21. Par adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijai
22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
23. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
24. Par dzīvokļu piešķiršanu
25. Par īres līgumu pagarināšanu
26. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
27. Par īres līguma pārslēgšanu
28. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
29. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu dalībai Norvēģijas
Finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas
uzlabošana” ietvaros organizētajos izpētes braucienos
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE
Piedalās
Deputāti:

Gunta STEPANOVA
Loreta ROBEŽNIECE
Ivars GRUNDMANIS
Aivars SEBEŽS
Zigurds PURIŅŠ
Rihards VALTENBERGS
Aldis BALODIS
Gunārs ZEME
Ainars PIĻECKIS
Ainārs ZANKOVSKIS
Ivo BĀRS
Juris JAUNZEMS

Sēdē nepiedalās deputāti
Nellija KLEINBERGA (komandējumā Polijā)
Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Klausās
izglītības nodaļas vadītāja
Inga FLUGRĀTE
finanšu nodaļas vadītāja
Ināra MUCENIECE
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Dainis EISAKS
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE
p/a „Sociālais dienests” direktore
Anda VĪTOLA
administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE
tehniskā sekretāre
Dace BUĶELE
Skrundas novada Būvvaldes vadītājs
Kaspars DZENIS
attīstības nodaļas vadītāja
Zane EGLĪTE
nodokļu administratore
Aija KĀPIŅA
projektu speciāliste
Kristīne VĒRDIŅA
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekle
Guna SKREBELE
juriste
Gunta LAIZĀNE
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Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošu
jautājumu:
1. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu
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” - 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME,
Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis
ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu
2. Par īres maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām
dzīvojamām mājām
3. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2014.gadam
4. Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu euro
5. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
6. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma
apstiprināšanu
7. Par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētajā projektu atklātajā konkursā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta”
8. Par piedalīšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts
administrācija” ar projektu „Skrundas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”
9. Par biedrības „Atvasītes” valdes priekšsēdētājas Sarmītes GEINES iesniegumu
10. Par telpu nomas līguma pagarināšanu
11. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu
12. Par nekustamā īpašuma „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu
atsavināšanai
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Zīles”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Mežirbes”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Spulgas”, Skrundā, Skrundas
novadā, zemes gabalu sadalīšanai
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Bergi”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
17. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda
18. Par Skrundas novada domes 29.11.2012. sēdes (prot. Nr. 17, 16.§) lēmuma „Par būvju
īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu” grozīšanu
19. Par adreses un nosaukumu piešķiršanu
20. Par adrešu maiņu Skrundas novadā
21. Par zemes vienības daļas „Jaunrūķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas
mērķa maiņu
22. Par adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijai
23. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
24. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
25. Par dzīvokļu piešķiršanu
26. Par īres līgumu pagarināšanu
27. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
28. Par īres līguma pārslēgšanu
29. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
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30. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu dalībai Norvēģijas
Finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas
uzlabošana” ietvaros organizētajos izpētes braucienos
1. §
Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 21.02.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas
novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par komandējuma
saskaņošanu dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejas ALDE grupas ārkārtas sanāksmē
no 10.04.2014. līdz 12.04.2014. Slovēnijā, Ptujā, neatmaksājot komandējumu izdevumus.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot,
„par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Ainars PIĻCEKIS, Juris
JAUNZEMS), balsojumā nepiedalās 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 komandējumam dalībai
Eiropas Savienības Reģionu Komitejas ALDE grupas ārkārtas sanāksmē Slovēnijā,
Ptujā no 10.04.2014. līdz 12.04.2014. (nemaksājot komandējuma naudu),
2.2. domes priekšsēdētājas komandējuma laikā domes priekšsēdētājas pienākumus
izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, nosakot atlīdzību
20% apmērā no Alda ZALGAUCKA amata darba algas,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju
Ingu FREIMANI un grāmatvedi Salumeju BALCERI.
2. §
Par īres maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām
A. ZALGAUCKIS
1. Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu par
īres maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām
dzīvojamām mājām.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” deleģēta pašvaldības dzīvojamā fonda
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcija, kā arī noteikts, ka saskaņā ar pašvaldības
lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, uzņēmums slēdz līgumus par dzīvojamo
telpu īri un iekasē īres maksu, kuru izlieto deleģēšanas līgumā noteikto dzīvojamo
māju apsaimniekošanai un pārvaldīšanai un pašvaldības dzīvojamo telpu
labiekārtošanai un remontam,
2.2. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1pants 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,
2.3. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otrā daļa nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres maksu veido: 1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir
proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, un 2) peļņa,
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2.4. dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumus aprēķina atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajam. Apsaimniekošanas izdevumi sastāv no: 1) dzīvojamās mājas
uzturēšanai nepieciešamajiem izdevumiem (mājas sanitārā kopšana, tehniskā
uzturēšana, pārvaldes un apkalpojošā personāla uzturēšana); 2) normatīvajos aktos
noteiktā dzīvojamās mājas nolietojuma (amortizācijas) atskaitījuma ēkas atjaunošanai,
2.5. ar īres maksas sastāvā iekļauto peļņu saprotama īres maksas daļa, ko īrnieks
maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, jo dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas
lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu,
2.6. līdz šim noteiktā īres maksas daļa, kas pārsniedz apsaimniekošanas izdevumu
daļu, ir bijusi noteikta katrai dzīvojamai mājai individuāli, ņemot vērā mājā esošo
dzīvokļu labiekārtotības līmeni un stāvokli, nepieciešamos ieguldījumus dzīvoklī. Tā
ir bijusi 0.07 euro/m2 līdz 0.08 euro/m2 mēnesī,
2.7. īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, jeb peļņa ir tie
ienākumi, no kuriem var veidot uzkrājumu, kuru iespējams izlietot, lai nodrošinātu
Skrundas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu pienācīgu
uzturēšanu, saglabāšanu lietošanai derīgā stāvoklī, novērstu dzīvojamā fonda tehniskā
stāvokļa pasliktināšanos,
2.8. no Civillikuma 2120.panta noteikumiem izriet, ka īres maksai jābūt patiesai
atlīdzībai par lietas lietošanu, līdz ar ko tās apmērs nedrīkst tikt noteikts neievērojot šo
prasību. Savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantu aizliegts nodot
citām personām bezatlīdzības lietošanā, bet 3.pantā noteikts publiskas personas
pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, tas ir, manta nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.,
2.9. lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus Skrundas novada pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī un saņemtu
taisnīgu atlīdzību par to lietošanu, nepieciešams noteikt lielāku maksu par dzīvojamās
telpas lietošanu, jo pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošais dzīvojamais fonds ir
sliktā stāvoklī, nepieciešams veikt ieguldījumus un remontu, uzturēt pienācīgā
stāvoklī. Šī maksa nav bijusi palielināta vairākus gadus, tā kā samaksa par dzīvojamās
telpas lietošanu ir nesamērīgi maza. Nav iespējams izveidot uzkrājumu pašvaldības
īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu pienācīgai uzturēšanai. Ir jānodrošina
vienādi īres maksas aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumi visiem dzīvojamo
telpu īrniekiem Skrundas novadā,
2.10. maksu par dzīvojamās telpas lietošanu nepieciešams palielināt par 0.07 euro/m2
līdz 0.08 euro/m2 mēnesī, un noteikt to 0.15 euro/m2 mēnesī,
2.11. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.panta otrā daļa nosaka, ka, ja dzīvojamās
telpas īres līgumā ir paredzēta iespēja līguma darbības laikā paaugstināt dzīvojamās
telpas īres maksu, izīrētājs vismaz sešus mēnešus iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku
par tās paaugstināšanu, ja vien īres līgumā nav noteikts citādi. Brīdinājumā norādāms
īres maksas paaugstināšanas iemesls un finansiālais pamatojums.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta b) apakšpunktu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11., 11.¹, 12.pantu, atklāti
balsojot, „par” – 8 (Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Ivars
GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Aldis
ZALGAUCKIS), „pret” – 2 (Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS), „atturas” – 3 (Zigurds
PURIŅŠ, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa
mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
ĪM = (Lietošanas maksa + Apsaimniekošanas maksa) x Platība, kur
ĪM – īres maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību);
Liet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī
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par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Aps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par
dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru), kas ir vienādi ar attiecīgās
dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Šajos izdevumos ietilpst arī
dzīvojamās mājas koplietošanas īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas
pakalpojumu izmaksas.
Pl – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas kopējā platība,
3.2. noteikt, ka īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu
(euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru) ir 0.15 EUR/m2
mēnesī (tāmes – pielikums Nr. 1 uz 17 lpp.),
3.3. noteikt, ka īres maksa izlietojama sekojoši:
3.3.1. atbilstoši katras konkrētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma
apsaimniekošanas tāmei, no īres maksas attiecīgu summu proporcionāli
kopīpašuma domājamai daļai novirzīt kopīpašuma uzturēšanai un
apsaimniekošanai,
3.3.2. atlikušo īres maksas daļu izlietot pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu
uzturēšanai un remontam,
3.4. noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai
maksājams likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums,
3.5. noteikt, ka par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks
maksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
3.6. lēmumā noteiktā īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas
lietošanu, un īres maksas aprēķināšanas metodika stājas spēkā ar 2014.gada 3.martu,
3.7. noteikt, ka jau izīrētajām dzīvojamām telpām jauno īres maksas daļu piemēro no
brīža, kad beidzies likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta otrajā daļā noteiktais
brīdināšanas termiņš, bet no jauna izīrējamām telpām īres maksas daļu iekasē no īres
līguma noslēgšanas dienas,
3.8. noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Skrundas komunālā saimniecība”,
3.9. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoram
Guntim PUTNIŅAM.
3. §
Par viena skolēna izmaksām
Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2014.gadam
A. ZALGAUCKIS
Pamatojoties uz MK 13.07.1999. noteikumu Nr. 250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 20.2 punktu, kas nosaka kādi izdevumi iekļaujami izdevumu tāmē atbilstoši
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, aprēķinot izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni,
ņemot vērā izglītības iestādes iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus, atklāti
balsojot, “par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis
ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt viena skolēna izmaksas Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs
2014.gadā (pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.).
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4. §
Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu euro
A. ZALGAUCKIS
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, Euro
ieviešanas kārtības likuma 32.pantu, kas paredz nosacījumus grozījumiem tiesību aktos, kas
saistīti ar euro ieviešanu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas”
- nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošus Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumus:

Nr.p.k.

Pakalpojums

EUR (t.sk. PVN)

1.

Svinīga laulības reģistrācija Skrundas novada iedzīvotājiem

14.22

2.

Svinīga laulības reģistrācija citu novadu iedzīvotājiem

28.44

3.

Svinīga laulības reģistrācija citā piemērotā vietā Skrundas
novada administratīvajā teritorijā pēc pieprasījuma, savstarpēji
vienojoties

71.14

4.

Laulību jubileju un citu svinīgu ceremoniju sagatavošana un
vadīšana

14.22

5. §
Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2, 3, 4 no 29.01.2014.
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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris
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JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 2 no
29.01.2014. par kustamās mantas - traktora T40M ar valsts Nr.T9488LF izsoli
(pielikums Nr. 3 uz 1 lp.),
2.2 apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 3 no
29.01.2014. par nekustamā īpašuma - „Zaļumu ferma”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, izsoli (pielikums Nr. 4 uz 1 lp.),
2.3. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 4 no
29.01.2014. par nekustamā īpašuma „Jaunvilki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
izsoli (pielikums Nr. 5 uz 1 lp.).
6. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas
protokola, izsoles nolikuma apstiprināšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 5 no 10.02.2014. 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
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
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tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE,
Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris
JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. izsolīt nomas tiesības izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošajām
Garāžām II Nr. 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: XXX,
platība 30.7 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli 26.03.2014., plkst.1000, ar
sākotnējo cenu EUR 0.15/m2 (piecpadsmit centi par vienu kvadrātmetru),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 5 no
10.02.2014. (pielikums Nr. 6 uz 1 lp.),
2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma nomas
tiesību izsoli - Garāžas II Nr. 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs: XXX, platība 30.7 m2,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - Garāžas II Nr. 6, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikums Nr. 7 uz 3
lpp.),
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.
7. §
Par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētajā projektu atklātajā konkursā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta”
A. ZALGAUCKIS, K. VĒRDIŅA, A. ZANKOVSKIS, J. JAUNZEMS
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas izsludinātajā KPFI finansētajā projektu atklātajā konkursā „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” 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 vadītājs
Aldis ZALGAUCKIS dod vārdu projektu speciālistei Kristīnei VĒRDIŅAI, kura informē
deputātus par finansējuma sadalījumu projektiem, par pašvaldības ieguldījumu.
Deputāti diskutē par projektu lietderību.
Aldis ZALGAUCKIS ierosina izvērtēt, katra projekta lietderību atsevišķi. Piemēram, izvērtēt,
vai nepieciešams šādu projektu realizēt Nīkrāces pamatskolā, ja iespējams pēc trīsdesmit
gadiem šeit skola var nebūt, jo nebūs iedzīvotāju uz vietas tik daudz.
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” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Juris
JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā
KPFI finansētajā projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” ar projektu “Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā”. Projekta
kopējās izmaksas sastāda 287 566.39 EUR (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši
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pieci simti sešdesmit seši euro, trīsdesmit deviņi centi). Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 230 287.30 EUR (divi simti trīsdesmit tūkstoši divi simti astoņdesmit
septiņi tūkstoši, trīsdesmit centi). KPFI finansējums ir 52.620001% (121 177.18 EUR
(viens simts divdesmit viens tūkstotis viens simts septiņdesmit septiņi euro,
astoņpadsmit centi)) no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums ir
47.379999% (109 110.12 EUR (viens simts deviņi tūkstoši viens simts desmit euro,
divpadsmit centi)) no attiecināmajām izmaksām. Projekta neattiecināmās izmaksas ir
57 279.09 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro,
trīsdesmit deviņi centi),
2.2. projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu
287 566.39 EUR (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit seši
euro, trīsdesmit deviņi centi) apmērā 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 finansētajā projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” ar projektu “Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā”. Projekta kopējās
izmaksas sastāda 525 289.78 EUR (pieci simti divdesmit pieci tūkstoši divi simti
astoņdesmit deviņi euro, septiņdesmit astoņi centi). Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 447 031.46 EUR (četri simti četrdesmit septiņi tūkstoši trīsdesmit viens
euro, četrdesmit seši centi). KPFI finansējums ir 65.817001% (294 222.70 EUR (divi
simti deviņdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit divi euro, septiņdesmit centi)) no
attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums ir 34.182999% (152 808.76 EUR
(viens simts piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņi euro, septiņdesmit seši centi))
no attiecināmajām izmaksām. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 78 258.32 EUR
(septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro, trīsdesmit divi centi),
2.4. projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu
525 289.78 EUR (pieci simti divdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi
euro, septiņdesmit astoņi centi) apmērā projekta “Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā” realizācijai,
aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem,
2.5. piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā
KPFI finansētajā projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” ar projektu “Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā”. Projekta kopējās
izmaksas sastāda 314 228.82 EUR (trīs simti četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit
astoņi euro, astoņdesmit divi centi). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
307 890.95 EUR (trīs simti septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro, deviņdesmit
pieci centi). KPFI finansējums ir 51.2000001% (157 640.17 EUR (viens simts
piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit euro, septiņpadsmit centi)) no
attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums ir 48.799999% (150 250.78 EUR
(viens simts piecdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro, septiņdesmit astoņi centi))
no attiecināmajām izmaksām. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 6 337.87 EUR (seši
tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro, astoņdesmit septiņi centi),
2.6. projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu
314 228.82 EUR (trīs simti četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro,
astoņdesmit divi centi) apmērā 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.
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8. §
Par piedalīšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts
administrācija” ar projektu „Skrundas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
mobilitātes programmā „Valsts administrācija” ar projektu “Skrundas novada pašvaldības
kapacitātes stiprināšana”. Mērķis ir doties pieredzes apmaiņas vizītē uz Zviedrijas un Dānijas
pašvaldībām.
2. Pamatojoties uz 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” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS,
Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS),
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts
administrācija” ar projektu “Skrundas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 8000.00 (astoņi tūkstoši euro, nulle
centi), no tiem 35 % jeb EUR 2800.00 (divi tūkstoši astoņi simti euro, nulle centi)
pašvaldības līdzfinansējums,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.
9. §
Par biedrības „Atvasītes” valdes priekšsēdētājas Sarmītes GEINES iesniegumu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 04.02.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības
„Atvasītes”, reģ. Nr. 40008030588, adrese Kalēju iela 6, Skrunda, Skrundas novads, valdes
priekšsēdētājas Sarmītes GEINES iesniegumu par telpu nomu Kuldīgas ielā 6, Skrundā,
Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. biedrība „Atvasītes” ir sabiedriskā labuma organizācija, par ko liecina Finanšu
ministrijas 13.12.2005. lēmums Nr. 585 par sabiedriskā labuma organizācijas statusa
piešķiršanu biedrībai „Atvasītes”,
2.2. biedrības „Atvasītes” darbības veikšanai nepieciešamās telpas Nr. 1, 2, 3 atrodas
Kuldīgas ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā, kopējā platība 42,7 m2.
3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska persona var savu
mantu nodot lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, pamatojoties uz 5.panta trešo daļu,
kas nosaka, ka „ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem
lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā
manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un
lietderība; 3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi,
kad nodotā manta atdodama atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai
nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir
jānodrošina iedzīvotājiem sociālā palīdzība, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
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3.1. nodot biedrībai „Atvasītes”, reģ. Nr. 40008030588, adrese „Ceriņi”, Skrunda,
Skrundas novads, bezatlīdzības lietošanā telpas Nr. 1, 2, 3 (pielikums Nr. 8 uz 1 lpp.),
kopējā platība 42.7 m2, Kuldīgas ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā, uz 5 gadiem
biedrības darbības nodrošināšanai,
3.2. slēgt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
10. §
Par telpu nomas līguma pagarināšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 23.01.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par telpu Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas
novadā, nomas līguma pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 05.02.2010. Skrundas novada
pašvaldībai ar XXX noslēgts telpu Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums
par kopējo platību 320 m2, nosakot nomas maksu Ls 8.00 (astoņi lati, nulle santīmi) mēnesī,
t.i., Ls 0.025/m2,
3. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas
nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21.panta pirmās daļas 14.
punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts
ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un
nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas”
- nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, telpu (kopējā platība 320 m2)
Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz 1 gadu, nosakot telpu
nomas maksu EUR 11.52 (vienpadsmit eiro, piecdesmit divi centi) mēnesī + PVN,
2.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa
pagarināšanu,
2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.
11. §
Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 17.02.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes un garāžas I Nr.3, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma laušanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 01.03.2010. Skrundas novada
pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, noslēgts zemes un garāžas I Nr.3, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums, nosakot nomas maksu Ls 2.57 (divi lati,
piecdesmit septiņi santīmi) mēnesī, t.i., Ls 0.10/m2 + PVN.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību
īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
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ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret”
- nav, „atturas” – 1 (Juris JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izbeigt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, noslēgto zemes un garāžas I Nr.3,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgumu,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
12. §
Par nekustamā īpašuma „Smilgas”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nodošanu atsavināšanai
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 14.12.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX
pilnvarotās personas XXX, dzīvo XXX, Kuldīgas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Smilgas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, atsavināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes gabals „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pieder Skrundas
novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000526288,
2.2. patreizējais zemes gabalu lietotājs ir XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, kurš
30.09.2011. noslēdzis zemes nomas līgumu ar Skrundas novada pašvaldību par zemes
gabalu „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomu. XXX beidzās zemes
lietošanas tiesības ar 30.09.2010., Skrundas novada domes sēdes prot. Nr. 16, 14. §.
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” un
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka,
ka „persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar
kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi
tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atsavināt zemes vienību „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējuma XXX, 19.8 ha platībā un noteikt pirkuma maksu EUR 16 100 (sešpadsmit
tūkstoši viens simts euro) saskaņā ar 12.02.2014. atzinumu par īpašuma tirgus vērtību,
2.2. uzdot tehniskai sekretārei Dacei BUĶELEI pēc lēmuma stāšanās spēkā divu
nedēļu laikā sagatavot pirkuma līgumu ar XXX,
2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.
13. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamam īpašumam „Zīles”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 13.02.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„METRUM K”, reģ. Nr. 40103606098, adrese Krišjāņa Valdemāra iela 8, Rīga, LV-1010,
saņemto iesniegumu par izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu nekustamam īpašumam
„Zīles”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības
projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai
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būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un
ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības
projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī kopīpašumā esošo)
sadalīšanai”, MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”, 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 Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto
vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un ciemos
piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 20.pantu, kas nosaka, ka
„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas,
ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā
– valsts adrešu reģistrā”, MK 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13
(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars
PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt 10.02.2014. SIA „METRUM K”, reģ. Nr. 40103606098, adrese
Krišjāņa Valdemāra iela 8, Rīga, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu nekustamam
īpašumam „Zīles”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
2.2. no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmam zemes gabalam 11.5 ha
platībā piešķirt nosaukumu „Jaunzīles”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320,
zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
14. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
„Mežirbes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 04.02.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Līcīši”, juridiskā adrese Mednieku iela 7, Ventspils, pilnvarotās personas XXX iesniegumu
par zemes gabala „Mežirbes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika noskaidrots, ka nekustamais īpašums „Mežirbes”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder SIA „Līcīši”, saskaņā ar
Zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. 26.
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 „Mežirbes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris
JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
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3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Mežirbes”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 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.
15. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
„Spulgas”, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabalu sadalīšanai
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunds DANENBERGA
priekšlikumu par zemes gabalu „Spulgas”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX un
kadastra apzīmējums XXX, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta
izstrādei.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika noskaidrots, ka nekustamais īpašums „Spulgas”,
Skrundā, Skrundas novadā, pieder Skrundas novada pašvaldībai, saskaņā ar Zemesgrāmatas
apliecību, nodalījuma Nr. 259.
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 „Spulgas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris
JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Spulgas”, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX un kadastra apzīmējums XXX, zemes ierīcības
projektu sakarā ar zemes gabalu 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.
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16. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
„Bergi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 14.01.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Kalnmuižas viesnīca”, juridiskā adrese Zāļu iela 59, Liepāja, īpašnieces XXX iesniegumu
par zemes gabala „Bergi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu
un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika noskaidrots, ka nekustamais īpašums „Bergi”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder SIA „Kalnmuižas viesnīca”,
saskaņā ar Zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. XXX.
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 „Bergi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris
JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Bergi”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 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
plānojumu,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
17. §
Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 04.02.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa Ziedu ielā 3-16, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iegādi, izskata zemes lietu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par dzīvokļa Cieceres ielā 2-2, Ciecerē, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
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, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars
PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas”
– 1 (Juris JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli Ziedu ielā 3-16, Dzeldā,
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Nīkrāces pagastā, Skrundas pagastā,
2.2. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli Cieceres ielā 2-2, Ciecerē,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
18. §
Par Skrundas novada domes 29.11.2012. sēdes (prot. Nr. 17, 16.§)
lēmuma „Par būvju īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu” grozīšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par Skrundas novada domes 29.11.2012. sēdes (prot. Nr.17, 16.§) lēmuma „Par
būvju īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu” grozīšanu.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka
„tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos” un Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis
ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. grozīt Skrundas novada domes 29.11.2012. sēdes (prot. Nr.17, 16.§) lēmumu „Par
būvju īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu” un izteikt to šādā redakcijā:
„Izveidot būvju īpašumu kokmateriālu žāvējamam šķūnim ar kadastra apzīmējumu
XXX un piešķirt adresi Kušaiņu iela 3B, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3326”,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

19. §
Par adreses un nosaukumu piešķiršanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 23.01.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto VAS
„Latvijas Dzelzceļš”, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, iesniegumu 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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris
JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. piešķirt nosaukumus zemes vienībām Skrundas novadā:
2.1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, „Dzelzceļa Jelgava – Liepāja
162.-168.km”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
2.1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, „Dzelzceļa Jelgava – Liepāja
156.-159.km”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
2.1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, „Dzelzceļa Jelgava – Liepāja
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149.-154.km”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
2.1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, „Dzelzceļa Jelgava – Liepāja
145.-149.km”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
2.2. apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem XXX un XXX, zemes
vienībām piešķirt adresi „Smūši”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
20. §
Par adrešu maiņu Skrundas novadā
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 22.01.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par īpašuma „Staldāti” adreses maiņu uz adresi
„Vecstaldāti”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, izskata zemes lietu speciālista Normunda
Danenberga priekšlikumu par ēkas „Ferma”, Lēnas, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads
adreses maiņu.
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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris
JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. izmainīt adresi ēkām „Staldāti”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā (adreses
kods XXX), kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, uz adresi
„Vecstaldāti”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
2.2. izmainīt adresi ēkai „Ferma”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā (adreses
kods XXX) ar kadastra apzīmējumu XXX uz adresi „Lēnu ferma”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3326,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
21. §
Par zemes vienības daļas „Jaunrūķi”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 30.01.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, iesniegumu par zemes gabala daļas „Jaunrūķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, lietošanas mērķa maiņu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals pieder XXX saskaņā
ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas apliecību.
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 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
32.punktu, kas nosaka, ka „ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai lauku teritorijā ir
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vairāki lietošanas mērķi un kāds ir no lietošanas mērķu grupas 01 "Lauksaimniecības zeme",
02 "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā
darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" vai 03 "Ūdens objektu zeme", zemes plānā, kurā ir
norādītas zemes vienības robežas un zemes lietošanas veidu platības, pašvaldības būvvalde
nodala platību, kura neattiecas uz lauksaimniecību, mežsaimniecību vai ūdenssaimniecību.
Valsts zemes dienests atbilstoši iesniegtajam zemes plānam aprēķina lietošanas mērķiem
piekrītošo platību sadalījumu zemes lietošanas veidos un reģistrē tos kadastra informācijas
sistēmā” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izmainīt zemes vienības daļai 1.45 ha platībā „Jaunrūķi”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, lietošanas mērķi no 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.
22. §
Par adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijai
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 17.02.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto AS
„Sadales tīkls”, juridiskā adrese Rīgas iela 56, Liepāja, vēstuli par adreses piešķiršanu
transformatoru apakšstacijai Skrundas novadā.
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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris
JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. piešķirt būvei TP-6059 (kadastra apzīmējums XXX), kura atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi Pērkona iela 3B, Skrunda, Skrundas
novads, LV – 3326,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
23. §
Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
A. ZALGAUCKIS
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 21.01.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt
dzīvojamo platību Skrundā, jo beidzas aizbildniecības līgums,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 04.02.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt
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trīs istabu dzīvokli ar malkas apkuri un ūdeni,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 23.01.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Skrundā,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 21.01.2014. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX,
Bauskas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvojamo
platību, jo beidzas ārpus ģimenes aprūpe,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Rudbāržos,
2.6. Skrundas novada pašvaldībā 11.02.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Rudbāržos,
2.7. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Dzeldā,
2.8. Skrundas novada pašvaldībā 12.02.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Rudbāržos.
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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis
ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma pirmām kārtām,
3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma pirmām kārtām,
3.3. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.4. uzņemt XXX, deklarētā adrese XXX, Bauskas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
pirmām kārtām,
3.5. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā
kārtībā,
3.6. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā
kārtībā,
3.7. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.8. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā,
3.9. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu
VĪTOLU.
24. §
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par sociālā
statusa noteikšanu pašvaldībai piederošam dzīvoklim „Pumpuri”-21, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 10.02.2014. Skrundas novada
pašvaldībā saņemts iesniegums no XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, ar lūgumu piešķirt
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dzīvokli XXX, Skrundas pagastā un piešķirt dzīvoklim sociālo statusu. XXX ir piešķirts
maznodrošinātas (trūcīgas) personas statuss.
3. Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām”
4.panta trešās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „sociālā dzīvokļa statusu var noteikt neizīrētiem
pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem” un šā panta trešās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka
„sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē
sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā izteikušas vēlēšanos īrēt
sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos
paredzēto normu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE,
Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris
JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. neizīrētam pašvaldības īpašumā esošajam dzīvoklim „Pumpuri”-21, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, piešķirt sociālā dzīvokļa statusu,
3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot dzīvokļu komisijas priekšsēdētājai Andai
VĪTOLAI.
25. §
Par dzīvokļu piešķiršanu
A. ZALGAUCKIS
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 23.01.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Skrundā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, XXX,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli
Rudbāržos,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 11.02.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Rudbāržos,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Dzeldā,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundas pagastā,
2.6. Skrundas novada pašvaldībā 03.02.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā,
2.7. Skrundas novada pašvaldībā 07.02.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrāces pagastā,
2.8. Skrundas novada pašvaldībā 12.02.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt
dzīvokli Rudbāržos.
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” – 13 (Gunta STEPANOVA,
Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „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. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Rudbāržu pagastā,
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Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.3. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.4. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.5. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālo dzīvokli XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.6. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.7. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XXX,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.8. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XXX,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.9. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas,
3.10. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA ”Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
26. §
Par īres līgumu pagarināšanu
A. ZALGAUCKIS
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 10.02.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 16.01.2014. 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” – 13 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļa īres
līgumu uz sešiem mēnešiem, un noteikt, ka XXX jānoslēdz vienošanās par parādu
nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”,
3.2. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
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27. §
Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par atteikumu
no piešķirtā dzīvokļa.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā
27.01.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no
piešķirtā dzīvokļa XXX, Nīkrāces 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” – 13
(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars
PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli
XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar 05.02.2014.,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
28. §
Par īres līguma pārslēgšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada Dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par īres
līgumu pārslēgšanu uz cita īrnieka vārda.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā
04.02.2014. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu
pārslēgt dzīvokļa īres līgumu no XXX vārda (mirusi 02.02.2014.) uz XXX vārda.
3. Pamatojoties uz LR likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 13.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās
telpas īres līguma nosacījumus var grozīt, īrniekam un izīrētājam rakstveidā vienojoties”, un
14. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī
dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie
ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā
īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus”, atklāti balsojot, „par” – 13
(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars
PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atļaut XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, pārslēgt īres līgumu no
XXX uz savu vārdu, slēdzot dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
29. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 12.02.2014. saņemts Benitas LIELĀMERES, Nīkrāces
pakalpojumu pārvaldes vadītājas iesniegums par XXX, personas kods XXX, deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā,
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2.2. 12.02.2014. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.3. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu motivētu
paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 13.02.2014. saņemts XXX, XXX, Skrundas novadā,
iesniegums par XXX, personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no
nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
2.5. nekustamais īpašums XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX
(Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXXX,
2.6. 13.02.2014. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.7. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu motivētu
paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma”
11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek
deklarēto dzīvesvietu anulēšana, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72
”Kārtībā, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” –
nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
deklarēto dzīvesvietu,
3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, nekustamā īpašumā XXX, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI.

30. §
Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu dalībai Norvēģijas
Finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajos izpētes braucienos
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 24.01.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Latvijas
Pašvaldību savienības vēstuli ar lūgumu komandēt Skrundas novada domes priekšsēdētāju Nelliju
KLEINBERGU dalībai Norvēģijas Finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajos izpētes braucienos uz Poliju no
23.02.2014. līdz 28.02.2014., uz Norvēģiju no 31.03.2014. līdz 04.04.2014. Ar braucieniem
saistītos transporta, nakšņošanas, ēdināšanas izdevumus, kā arī komandējuma naudu 30% apmērā
segs Latvijas Pašvaldību savienība no projekta finansējuma līdzekļiem.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka
“tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” –
10 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS), „pret” – 2 (Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS), „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:
2.1. piekrist domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumam Norvēģijas
Finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas
uzlabošana” ietvaros uz Poliju no 23.02.2014. līdz 28.02.2014. un uz Norvēģiju no
31.03.2014. līdz 04.04.2014. (nemaksājot komandējuma naudu),
2.2. domes priekšsēdētājas komandējumu laikā domes priekšsēdētājas pienākumus izpildīt
domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, nosakot atlīdzību 20% apmērā
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no Alda ZALGAUCKA amata darba algas,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI un grāmatvedi Salumeju BALCERI.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS paziņo domes
sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 20.03.2014., plkst.
0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 27.03.2014., plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0830
Sēdi vadīja

A. Zalgauckis
27.02.2014.

Sēdi protokolēja

E. Pole
27.02.2014.
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