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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. 2
Skrundas novadā,        2014. gada 23.janvārī
Skrundā  

Sēde sasaukta plkst. 0800

Sēdi atklāj plkst. 0800

Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets”
apstiprināšanu
2. Par nekustamā īpašuma – Raiņa ielā 31, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi
3. Par piedalīšanos projektā „Uzglabā atkritumus atbildīgi”
4. Par piedalīšanos projektā „Mēs vidē, vide mūsos!”
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma
apstiprināšanu 
6. Par izmaiņām finanšu komitejas sastāvā
7. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu
8. Par adreses piešķiršanu ēkām un zemes vienībām Skrundas novadā
9. Par zemes gabala atdalīšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu 
10. Par zemes gabala daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
12. Par dzīvokļa piešķiršanu 
13. Par īres līgumu pagarināšanu 
14. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE

Piedalās  
Deputāti:  Gunta STEPANOVA
  Loreta ROBEŽNIECE

Ivars GRUNDMANIS
Aivars SEBEŽS
Zigurds PURIŅŠ
Rihards VALTENBERGS
Aldis ZALGAUCKIS
Aldis BALODIS
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Gunārs ZEME
Andris BERGMANIS

  Ainars PIĻECKIS
Ainārs ZANKOVSKIS

Sēdē nepiedalās deputāti
Ivo BĀRS (komandējumā Vācijā)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)

Klausās
sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ
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
Skrundas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja  Antra EISAKA
administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE
tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE
p/i „Alternatīvās aprūpes dienas centrs”
    vadītāja Daina ĀBELE
zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS
pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ
Skrundas novada Būvvaldes vadītājs  Kaspars DZENIS
SIA „Cvir” pārstāvis    Roberts LIGERS

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus
jautājumus:
1. Par Skrundas novada domes 08.01.2014. ārkārtas sēdes (prot. Nr. 1, 1.§) lēmuma „Par
zemes nomu Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā” atcelšanu
2. Par dzīvokļa piešķiršanu 

Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai tos
jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja
tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, atklāti balsojot,
“par” - 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets”
apstiprināšanu
2. Par nekustamā īpašuma – Raiņa ielā 31, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi
3. Par piedalīšanos projektā „Uzglabā atkritumus atbildīgi”
4. Par piedalīšanos projektā „Mēs vidē, vide mūsos!”
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma
apstiprināšanu 
6. Par izmaiņām finanšu komitejas sastāvā
7. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu
8. Par adreses piešķiršanu ēkām un zemes vienībām Skrundas novadā
9. Par zemes gabala atdalīšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu 
10. Par zemes gabala daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
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11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
12. Par dzīvokļa piešķiršanu 
13. Par īres līgumu pagarināšanu 
14. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
16. Par Skrundas novada domes 08.01.2014. ārkārtas sēdes (prot. Nr. 1, 1.§) lēmuma „Par
zemes nomu Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā” atcelšanu
17. Par dzīvokļa piešķiršanu 

1. §
Par saistošo noteikumu Nr. 1/2014 

„Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets” apstiprināšanu
N. KLEINBERGA

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par
budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu, kas paredz kārtību,
kādā stājas spēkā saistošie noteikumi par budžetu un likumu „Par pašvaldību budžetiem””,
atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Nellija KLEINBERGA), „pret” – 1 (Andris BERGMANIS), „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2014 “Skrundas novada pašvaldības
2014.gada budžets” (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.).

2. §
Par nekustamā īpašuma – Raiņa ielā 31, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi

N. KLEINBERGA, G. PUTNIŅŠ, A. ZALGAUCKIS, A. BALODIS, A. ZANKOVSKIS

1. Skrundas novada domes izskata 14.01.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekles Gunas SKREBELES iesniegumu ar
lūgumu pašvaldībai iegādāties izsolē nekustamo īpašumu Raiņa ielā 31, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, platība 0.4904 ha (turpmāk nekustamais īpašums), lai varētu šajā
vietā nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, jo pašreiz ne uzņēmumam, ne pašvaldībai nav atbilstoša īpašuma, kurā to
varētu realizēt.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0.4904 ha platībā, kadastra Nr.
XXX (kadastrālā vērtība 343 EUR), reģistrēts Skrundas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000004122675, uz Latvijas valsts Finanšu ministrijas vārda,
2.2. nekustamais īpašums tiek pārdots izsolē 2014.gada 30.janvārī ar sākumcenu
1356.96 EUR un pašvaldības budžetā ir šādi līdzekļi, lai iegādātos nekustamo
īpašumu,
2.3. nekustamajā īpašumā atbilstoši Apbūves noteikumiem iespējams ierīkot bioloģiski
noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu,
2.4. Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka „šo likumu
nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par zemes, esošās būves vai cita nekustamā
īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz šādu nekustamo īpašumu ar
jebkuriem finanšu līdzekļiem. Šis izņēmums neattiecas uz finanšu pakalpojumu
līgumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību
iegūšanu uz nekustamo īpašumu un kas noslēgti pirms vai pēc pirkšanas vai nomas
līguma noslēgšanas vai vienlaikus ar pirkšanas vai nomas līguma noslēgšanu”,
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2.5. izvērtējot pašvaldības finanšu līdzekļus, pašvaldība piekrīt iegādāties nekustamo
īpašumu par cenu, kas nepārsniedz 3000.00 EUR (neskaitot ar nekustamā īpašuma
reģistrēšanu saistītos izdevumus, t.i. valsts un kancelejas nodeva, notāra pakalpojumi).

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA informē, ka Valsts Akciju sabiedrībai „Valsts
nekustamie īpašumi” nosūtīta vēstule par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 31, Skrundā,
Skrundas novadā, nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības īpašumā, lai pašvaldība varētu konkrētā
nekustamā īpašumā ierīkot bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Bezatlīdzības īpašumā pašvaldībai nekustamo īpašumu iegādāties
iespējams, ja neviens nepiesakās uz minētā nekustamā īpašuma izsoli. Deputātiem jāpieņem
lēmums, vai pašvaldība piedalās izsolē un laukumu iegādājas par naudu vai gaida no valdības
lēmumu par īpašuma nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības īpašumā.
Deputāti izsaka savu viedokli un diskutē par lietderīgumu pašvaldībai piedalīties izsolē.  
Nellija KLEINBERGA informē, ka līdz šim brīdim nav saņemts rakstisks apstiprinājums no
Valsts nekustamiem īpašumiem par to, ka nekustamā īpašuma centā ietilpst arī žogs, kas ir ap
konkrēto laukumu, un plāksnes, kas klāj laukumu.
Deputāts Aldis ZALGAUCKIS uzskata, ka piedalīties izsolē nav jēgas, jo reāli pašvaldība var
piedalīties uz vienu soli. Ja kāds pārsola, tad zaudētāja vienalga būs pašvaldība.
Izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ informē, ka ir iespēja nākotnē sakārtot jau esošo laukumu,
kur komunālā saimniecība novieto bioloģiski noārdāmos atkritumus, pamata nostiprināšanai
izmantojot autoceļa A9 noārdīto segumu. Šajā gadā notiks autoceļa A9 remonts.
Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS jautā, vai minētā laukuma iegāde pašvaldībai būs lielāks
ieguvums, nekā sakārtot jau esošo laukumu, jo platības ziņā Raiņa ielas 31 nekustamais
īpašums ir mazāks.
Nellija KLEINBERGA informē, ka komunālā saimniecība novērtējusi nekustamo īpašumu un
atzinusi par vērtīgu ieguvumu jebkurā gadījumā.
Nellija KLEINBERGA ierosina deputātiem izlemt jautājumu. Ja tiks nolemts par piedalīšanos
izsolē, pašvaldība jebkurā brīdī var atteikties un mēģināt nekustamo īpašumu iegūt no valsts
bezatlīdzības īpašumā. Ja netiek iegūts minētais laukums, pašvaldībai ir iespēja sakārtot jau
esošo laukumu. 
3. Pamatojoties uz 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”, Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, kas nosaka, ka „šo likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par zemes, esošās
būves vai cita nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz šādu
nekustamo īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem. Šis izņēmums neattiecas uz finanšu
pakalpojumu līgumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību
iegūšanu uz nekustamo īpašumu un kas noslēgti pirms vai pēc pirkšanas vai nomas līguma
noslēgšanas vai vienlaikus ar pirkšanas vai nomas līguma noslēgšanu”, atklāti balsojot, „par”
– 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. pirkt izsolē nekustamo īpašumu Raiņa ielā 31, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra Nr.XXX, platība 0.4904 ha, par pirkuma maksu, kas nepārsniedz 3000.00
EUR (finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības 2014.gada teritorijas
apsaimniekošanai paredzētie budžeta līdzekļi),
3.2. līdz 2014.gada 28. janvārim veikt drošības naudas 136.60 EUR (10% no 1365.96
EUR) apmērā un reģistrācijas maksas 71.14 EUR apmērā samaksu par nekustamā
īpašuma izsoli,
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3.3. pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU piedalīties nekustamā
īpašuma izsolē un solīt iegādāties nekustamo īpašumu par summu, kas nepārsniedz
3000.00 EUR,
3.4. atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ, finanšu nodaļas
vadītāja Ināra MUCENIECE.

3. §
Par piedalīšanos projektā „Uzglabā atkritumus atbildīgi” 

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācijas projektu konkursa "Atbildīgs dzīvesveids" 3.5.aktivitātē „Atbalsts vietējām
vides iniciatīvām” ar projektu “Uzglabā atkritumus atbildīgi”.
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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Andris
BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas projektu konkursa
"Atbildīgs dzīvesveids" 3.5.aktivitātē „Atbalsts vietējām vides iniciatīvām” ar projektu
“Uzglabā atkritumus atbildīgi”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 9333.33 EUR,
no tām 25 % jeb 2333.33 EUR pašvaldības līdzfinansējums,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.

4. §
Par piedalīšanos projektā „Mēs vidē, vide mūsos!”  

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācijas projektu konkursa "Atbildīgs dzīvesveids" 3.3.aktivitātē „Vides izglītības
nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem” ar projektu “Mēs vidē, vide mūsos!” Projekta
iesniedzējs Skrundas vidusskola. Mērķis ir organizēt piecu dienu vides izziņas nometni ar
izmitināšanu 20 Skrundas novada jauniešiem vecumā no 13-19 gadiem.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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” – 13 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME,
Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas projektu konkursa
"Atbildīgs dzīvesveids" 3.3.aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem
un jauniešiem” ar projektu “Mēs vidē, vide mūsos!”. Projekta kopējās izmaksas
2666,67 EUR, no tām 25 % jeb 666,67 EUR pašvaldības līdzfinansējums,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi jaunatnes lietu speciālisti Baibu EVERSONI.
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5. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas

komisijas protokola, izsoles nolikuma apstiprināšanu  
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 1 no 07.01.2014. 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
tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE,
Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:

2.1. izsolīt nomas tiesības izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošās garāžas:

2.1.1. garāžas I Nr. 14, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs: XXX, platība 20.4 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli

26.02.2014., plkst.1000, ar sākotnējo cenu EUR 0.15 par 1 m2,
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2.1.2. garāžas I Nr. 12, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs: XXX, platība 19.1 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli

26.02.2014., plkst.1000, ar sākotnējo cenu EUR 0.15 par 1 m2,
2.1.3. garāžas II Nr. 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs: XXX, platība 30 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli 26.02.2014.,

plkst.1000, ar sākotnējo cenu EUR 0.15 par 1 m2,
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 1 no
07.01.2014. (pielikums Nr. 2 uz 3 lpp.),
2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamo īpašumu izsoles:

2.3.1. garāžas I Nr. 14, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs: XXX, platība 20.4 m2, 

2.3.2. garāžas I Nr. 12, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs: XXX, platība 19.1 m2,
2.3.3. garāžas II Nr. 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs: XXX, platība 30 m2, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumus:
2.4.1. garāžas I Nr. 14, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, (pielikums
Nr. 3 uz ___ lpp.),

2.4.2. garāžas I Nr. 12, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, (pielikums
Nr. 4 uz ___ lpp.),
2.4.3. garāžas II Nr. 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, (pielikums
Nr. 5 uz ___ 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.

6. §
Par izmaiņām finanšu komitejas sastāvā  

N. KLEINBERGA

Saskaņā ar Skrundas novada domes 27.12.2013. sēdes (prot. Nr. 12, 1.§) lēmumu „Par
deputāta Romāna BOLSUNOVSKA pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa” un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktu, kas nosaka,
ka “tikai dome var ievēlēt vai atlaist domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo
komiteju locekļus un revīzijas komisijas locekļus”, 50. pantu, kas nosaka, ka “dome no domes
deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kuras sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē;
sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē; pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu; izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un
iesniedz tos finanšu komitejai; apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes;
veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam”, 54. panta otro daļu, kas nosaka, ka
„ja pilnvaru laikā kāds no deputātiem tiek atbrīvots no darbības komitejā, attiecīgās politiskās
partijas vai vēlētāju apvienības deputāti var izvirzīt jaunu komitejas locekli”, atklāti balsojot
„par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

- Ievēlēt deputātu Gunāru ZEMI finanšu komitejā.
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7. §
Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 02.01.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas
novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par komandējumu
saskaņošanu dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejas CIVEX komisijas sēdēs
10.02.2014., 07.04.2014., 16.06.2014. – 17.06.2014., 22.09.2014., 17.11.2014., neatmaksājot
komandējumu izdevumus. 
2. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumu Nr. 219 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” 2.
punktu, kas nosaka, ka „par komandējumu uzskatāms ar institūcijas vadītāja rakstisku
rīkojumu apstiprināts darbinieka brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas
Republikā vai uz ārvalstīm, kā arī no ārvalstīm uz Latvijas Republiku (ja darbinieka pastāvīgā
darbavieta ir ārvalstīs), lai: 2.1. pildītu darba (dienesta) uzdevumus; 2.2. papildinātu zināšanas
un paaugstinātu kvalifikāciju (mācību komandējums)”, 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, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Andris BERGMANIS, Ainars
PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās
domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, deputāts Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz
LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”,
Skrundas novada dome nolemj:

2.1. piekrist domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS dalībai Eiropas
Savienības Reģionu komitejas CIVEX komisijas sēdēs 10.02.2014., 07.04.2014.,
16.06.2014. – 17.06.2014., 22.09.2014., 17.11.2014. (nemaksājot komandējuma
naudu),
2.2. domes priekšsēdētājas komandējumu 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.

8. §
Par adreses piešķiršanu ēkām un zemes vienībām Skrundas novadā  

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 14.12.2013. vēstuli Nr.
2-04.1-K/5272 par ēkām bez adreses 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 03.novembra, noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
 2.1. piešķirt adreses ēkām un zemes vienībām:

2.1.1. zemes vienībai, kadastra Nr. XXX, „Pie Krūmiņiem”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, un dzīvojamai mājai, kadastra apzīmējums XXX, adresi
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„Jaunkrūmiņi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307,
2.1.2. zemes vienībai, kadastra Nr. XXX, „Dālderi”, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, un ēkai, kadastra apzīmējums XXX, adresi Skolas iela 1, Jaunmuiža,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307,
2.1.3. zemes vienībai, kadastra Nr. XXX, „Jaungateri”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, un ēkai, kadastra apzīmējums XXX, adresi „Jaungateri”, Rudbārži, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV – 3324,
2.1.4. zemes vienībai, kadastra Nr. XXX, „Ragāres”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, un ēkām, kadastra apzīmējums XXX, XXX un XXX, adresi „Ragāres”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325,
2.2. nepiešķirt adreses ēkām:
2.2.1.”Savaru māja”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, kadastra apzīmējums XXX
– nav adresācijas objekts,
2.2.2. ”Alkejs”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, kadastra apzīmējums XXX – nav
adresācijas objekts,
2.2.3. ”Būriņas”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, kadastra apzīmējums XXX –
drupas,
2.2.4. ”Zem dārziņiem”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, kadastra apzīmējums
XXX – dabā nav ēka,
2.2.5. ”Aizpori”, Skrunda, Skrundas novads, kadastra apzīmējums XXX – dabā nav
ēka,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

9. §
Par zemes gabala atdalīšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par zemes gabala atdalīšanu, 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 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:

2.1. atdalīt no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Vakara ielas armijas bāze”,
Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 0.39 ha lielu zemes gabalu,
2.2. atdalāmam zemes gabalam 0.39 ha platībā piešķirt adresi Bānīša iela 8, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0601 – vienģimeņu
divģimeņu dzīvojamo māju apbūve,
2.3. paliekošam zemes gabalam 6.3312 ha platībā piešķirt nosaukumu Vakara iela 2,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

10. §
Par zemes gabala daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā



10

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 13.01.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības
„Mini SD”, juridiskā adrese Raiņa iela 16, Skrunda, Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas
Andas VĪTOLAS iesniegumu par zemes gabala daļas iznomāšanu zupas virtuves vajadzībām.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals „Olu bāze”, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar
Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 1000 0050 7739.
3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, kas nosaka, ka „šā panta pirmās daļas noteikumi
neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai” un 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”, atklāti balsojot „par” – 13 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME,
Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Mini SD”, juridiskā adrese Raiņa iela 16,
Skrunda, Skrundas novads, zemes gabala daļu 5000 m2 platībā „Olu bāzē”, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX, uz 7 gadiem „zupas virtuves” dārza ierīkošanai,
2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.                                                                                                           

11. §
Par uzņemšanu dzīvokļu rindā

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par
uzņemšanu dzīvokļu rindā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 09.01.2014. saņemts XX, dzīvo XXX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt vienistabas
dzīvokli Rudbāržos,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 03.01.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu 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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Rudbāržos 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
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VĪTOLU.

12. §
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 Skrundas novada pašvaldībā
06.01.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt
dzīvokli XXX pagastā, Skrundas novadā. 
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 ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Andris
BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” -
nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

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

13. §
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 17.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 06.01.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 10.01.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu uz nenoteiktu
laiku,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 10.01.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 10.01.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
pagastā, 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 ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME,
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Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

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

14. §
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:

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 07.01.2014. saņemts XXX, dzīvo „XXX, Skrundas
novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX pagastā, Skrundas
novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 06.01.2011. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX pagastā,
Skrundas novadā,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 06.01.2011. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX 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 ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME,
Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz
dzīvojamo platību XXX pagastā, Skrundas novadā, ar 01.02.2014. un slēgt vienošanos
ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” par komunālo maksājumu parādu nomaksu, 
3.2. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz
dzīvokli XXX pagastā, Skrundas novadā, ar 01.02.2014.,
3.3. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz
dzīvokli XXX pagastā, Skrundas novadā, ar 01.02.2014.,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.

15. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

N. KLEINBERGA
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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 19.12.2013. saņemts iesniegums no XXX par XXX,
personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma Ventas
XXX pagastā, Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums XXX pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX,
2.3. 20.12.2013. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.

3. 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, MK 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 ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Andris
BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” -
nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, XXX pagastā, Skrundas novadā, deklarēto
dzīvesvietu, 
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI.

16. §
Par Skrundas novada domes 08.01.2014. ārkārtas sēdes (prot. Nr. 1, 1.§)

lēmuma „Par zemes nomu Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā” atcelšanu
N. KLEINBERGA, I. GRUNDMANIS, G. PUTNIŅŠ

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA informē deputātus, ka nepieciešams atcelt domes
8.janvāra sēdes lēmumu par zemes nomu Kalna ielā 17, Skrundā, jo šobrīd Latvijas Finieris
vēlas veikt iespējamās finiera lobīšanas ražotnes izveidei paredzētās teritorijas izpēti. 
Deputāts Ivars GRUNDMANIS izsaka viedokli, ka atbalsts ir no iedzīvotājiem, ka iedzīvotāji
izprot situāciju un nepieciešams attīstīt ražošanu.  
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka
„pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”, atklāti balsojot, „par” – 13
(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. atcelt Skrundas novada domes 08.01.2014. sēdes (prot. Nr. 1, 1.§) lēmumu „Par
zemes gabala iznomāšanu Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā”,
2.2. atļaut AS „Latvijas Finieris”, vienotais reģistrācijas numurs XXX, juridiskā adrese
Bauskas iela 59, Rīga, veikt nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra Nr.XXX, zemes gabala platība 113409 m2, finiera lobīšanas ražotnes
izveidei paredzētos izpētes darbus, saskaņojot tos (laiku, vietu, darbu apjomus) ar
Skrundas novada pašvaldību rakstveidā,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.

17. §
Par dzīvokļa piešķiršanu

N. KLEINBERGA, G. PUTNIŅŠ, I. FREIMANE
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1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par dzīvokļa
piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 07.01.2014. saņemts Valsts Ugunsdzēsības un
Glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas Skrundas posteņa
vecākā inspektora (posteņa komandiera) Gata BAJINSKA pārbaudes akts Nr.
22/12.3-313-251 no 27.12.2013. par ugunsdrošības izlases pārbaudes veikšanu
daudzdzīvokļu mājā XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kur konstatēts
pārkāpums apkurinot dzīvokli ar individuālo apkures sistēmu un pārkāpts Ministru
kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”
202.punkta 9.apakšpunkts, kas nosaka, ka aizliegts izmantot ventilācijas kanālus
apkures iekārtu dūmu novadīšanai,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 22.01.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu rast risinājumu un piešķirt dzīvokli
XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā.

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM, kurš informē, ka iepriekš minētajā dzīvoklī izbūvēta krāsns ar sildmūri, dūmu
novadīšanai tiek izmantota mājas ventilācijas sistēma. Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta
inspektors Gatis BAJINSKIS jau iepriekš sastādījis aktu par ugunsdrošības pārkāpumiem.
Krāsni dzīvoklī izmūrējis iepriekšējais īrnieks, dzīvoklis komunālais saimniecībai nodots bez
pieņemšanas – nodošanas akta. Tagadējā īrniece dzīvoklī ielaista, nesastādot aktu par to, ka
dzīvoklī ir krāsns, kuru nedrīkst izmantot. Šobrīd dzīvoklim atslēgta centrālā apkure. 
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE informē, ka šobrīd īrniecei tiek
piedāvāts cits dzīvoklis tajā pašā mājā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem. Inga
FREIMANE ierosina deputātiem izvērtēt kopējo situāciju ar dzīvojamo māju „Pumpuri” un
lemt, kā apsaimniekošanu organizēt turpmāk. 
Nellija KLEINBERGA ierosina jautājumu par dzīvojamās mājas XXX turpmāko
apsaimniekošanu apspriest attīstības komitejā.   
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” – 11 (Loreta ROBEŽNIECE,
Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Andris BERGMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – 2 (Ainars PIĻECKIS, Gunta
STEPANOVA), „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XXX,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, un
noslēgt vienošanos ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” par parādu apmaksu,
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.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo
domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 20.02.2014.,
plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 27.02.2014., plkst. 0800.

Sēde slēgta plkst. 0915

Sēdi vadīja         N. Kleinberga
         24.01.2014.
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Sēdi protokolēja       E. Pole
         24.01.2014. 


