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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 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 9 

Skrundas novadā,        2014. gada 24.jūlijā 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, nodošanu lietošanā Skrundas novada pašvaldības iestādei “Nīkrāces pamatskola” 

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu 

lietošanā Skrundas novada pašvaldības iestādei “Skrundas kultūras nams” 

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu 

lietošanā Skrundas novada pašvaldības iestādei “Skrundas vidusskola”   

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Gunta STEPANOVA 

  Loreta ROBEŽNIECE  

Zigurds PURIŅŠ 

Rihards VALTENBERGS 

Aldis BALODIS  

Gunārs ZEME  

  Ainārs ZANKOVSKIS  

Aivars SEBEŽS  

Ivars GRUNDMANIS 

Andris BERGMANIS  

Ivo BĀRS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Juris JAUNZEMS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 
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Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

projektu speciāliste    Kristīne VĒRDIŅA 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

  valdes locekle   Guna SKREBELE 

  projektu vadītāja asistente Edīte RUBEŽA 

zemes lietu speciālists   Normunds DANENBERGS 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību. 

Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 32.pantu, kas nosaka, ka “ Apspriežamos jautājumus 

dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar domes 

lēmumu. Ārkārtas sēdes darba kārtību dome nedrīkst grozīt”, atklāti balsojot, “par” - 14 

(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

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

nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, nodošanu lietošanā Skrundas novada pašvaldības iestādei “Nīkrāces pamatskola” 

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu 

lietošanā Skrundas novada pašvaldības iestādei “Skrundas kultūras nams” 

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu 

lietošanā Skrundas novada pašvaldības iestādei “Skrundas vidusskola”   
 

1. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 3, Dzeldā,  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu lietošanā  

Skrundas novada pašvaldības iestādei “Nīkrāces pamatskola” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Izskatot jautājumu par Skrundas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar 

kadastra  numuru XXX, Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kas sastāv 

no nedzīvojamās ēkas – skola (kadastra apzīmējums XXX), būves – stadions (sporta laukums) 

(kadastra apzīmējums XXX) un zemes vienības 4.531 ha apmērā nodošanu lietošanā 

Skrundas novada pašvaldības iestādei “Nīkrāces pamatskola” (turpmāk – Iestāde),  lai 

nodrošinātu Iestādes nolikumā paredzēto funkciju izpildi, tika konstatēts: 

1.1. nekustamais īpašums ar kadastra  numuru XXX, Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kas sastāv nedzīvojamās ēkas – skola (kadastra apzīmējums 

XXX), būves – stadions (sporta laukums) (kadastra apzīmējums XXX), zemes 

vienības 4.531 ha apmērā, pieder Skrundas novada pašvaldībai un ierakstīts Nīkrāces 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.XXX (turpmāk - Nekustamais īpašums Dārza 

ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā), 

1.2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 48 511.00 EUR (četrdesmit astoņi 

tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro, nulle centi) un bilances atlikusī vērtība 

713 079.02 EUR (septiņi simti trīspadsmit tūkstoši septiņdesmit deviņi euro, divi 

centi), 

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

funkcijas. 

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

“Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli 

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

daļas 4.punktu, kas nosaka, ka “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas gādāt par 

iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 
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vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar 

vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas 

mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)”, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 3.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”,  3.1 daļu, kas nosaka, ka “tiesību 

subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, 

arī sedz ar to saistītos izdevumus”, 4.daļu, kas nosaka, ka “Ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts 

nodot publiskas personas nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem 

gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas 

orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi”, atklāti balsojot, 

“par” - 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

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

nolemj: 

2.1. nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra  Nr. 

XXX, Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kas sastāv 

nedzīvojamās ēkas – skola (kadastra apzīmējums XXX), būves – stadions (sporta 

laukums) (kadastra apzīmējums XXX), zemes vienības 4.531 ha apmērā (atlikusī 

bilances vērtība 713 079.02 EUR) Nīkrāces pamatskolai uz tās darbības laiku un tās 

Nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanai, 

2.2. noteikt, ka Nīkrāces pamatskola nodrošina nekustamā īpašuma uzturēšanu un  

sedz ar to saistītos izdevumus, 

2.3. noteikt, ka Nīkrāces pamatskola var iznomāt nekustamo īpašumu atbilstoši 

pašvaldības noteiktajām nomas maksām un tikai pamatojoties uz atbilstoša 

pašvaldības lēmuma pamata, 

2.4. noslēgt Līgumu ar Nīkrāces pamatskolu par nekustamā īpašuma nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā. 
 

2. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, 

nodošanu lietošanā Skrundas novada pašvaldības iestādei “Skrundas kultūras nams” 

N. KLEINBERGA 
 

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

nekustamā īpašuma ar kadastra  numuru XXX, Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, kas 

sastāv no nedzīvojamās ēkas – kultūras nams (kadastra apzīmējums XXX), palīgēkas garāža – 

katlu māja (kadastra apzīmējums XXX), zemes vienības 10035 m2 apmērā nodošanu lietošanā 

Skrundas novada pašvaldības iestādei “Skrundas kultūras nams” (turpmāk – Iestāde),  lai 

nodrošinātu Iestādes nolikumā paredzēto funkciju izpildi, tika konstatēts:  

1.1. nekustamais īpašums ar kadastra  Nr. XXX, Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas 

novadā, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas – kultūras nams (kadastra apzīmējums 

XXX), palīgēkas garāža – katlu māja (kadastra apzīmējums XXX), zemes vienības 

10035 m2 apmērā, pieder Skrundas novada pašvaldībai un ierakstīts Skrundas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.XXX (turpmāk - Nekustamais īpašums Lielā ielā 1A, 

Skrundā, Skrundas novadā, 

1.2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 102 545.00 EUR (viens simts divi 

tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro, nulle centi) un bilances atlikusī vērtība 
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364 003.03 EUR (trīs simti sešdesmit četri tūkstoši trīs euro, trīs centi), 

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

funkcijas. 

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

“Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli 

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

daļas 4.punktu, kas nosaka, ka “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas gādāt par 

iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar 

vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas 

mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)”, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 3.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”,  3.1 daļu, kas nosaka, ka “tiesību 

subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, 

arī sedz ar to saistītos izdevumus”, 4.daļu, kas nosaka, ka “Ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts 

nodot publiskas personas nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem 

gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas 

orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi”, atklāti balsojot, 

“par” - 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

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

nolemj: 

2.1. nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 

XXX, Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas – 

kultūras nams (kadastra apzīmējums XXX), palīgēkas garāža – katlu māja (kadastra 

apzīmējums XXX), zemes vienības 10035 m2 apmērā (atlikusī bilances vērtība 

364 003.03 EUR.) Skrundas kultūras namam uz tā darbības laiku un tās Nolikumā 

noteikto funkciju nodrošināšanai, 

2.2. noteikt, ka Skrundas kultūras nams nodrošina nekustamā īpašuma uzturēšanu un  

sedz ar to saistītos izdevumus, 

2.3. noteikt, ka Skrundas kultūras nams var iznomāt nekustamo īpašumu atbilstoši 

pašvaldības noteiktajām nomas maksām un tikai pamatojoties uz atbilstoša 

pašvaldības lēmuma pamata, 

2.4. noslēgt Līgumu ar Skrundas kultūras namu par nekustamā īpašuma nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā. 
 

3. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, 

nodošanu lietošanā Skrundas novada pašvaldības iestādei “Skrundas vidusskola” 

N. KLEINBERGA 
 

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

nekustamā īpašuma ar kadastra  Nr. XXX, Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, kas 

sastāv no skolas ēkas ar sporta zāli (kadastra apzīmējums XXX), palīgēkām (kadastra 

apzīmējums XXX; XXX; XXX; XXX), zemes vienības 28171 m2 apmērā nodošanu lietošanā 

Skrundas novada pašvaldības iestādei “Skrundas vidusskola” (turpmāk – Iestāde),  lai 

nodrošinātu Iestādes nolikumā paredzēto funkciju izpildi, tika konstatēts: 
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1.1. nekustamais īpašums ar kadastra  Nr. XXX, Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas 

novadā, kas sastāv no skolas ēkas ar sporta zāli (kadastra apzīmējums XXX), 

palīgēkām (kadastra apzīmējums XXX; XXX; XXX; XXX), zemes vienības 28171 m2 

apmērā, pieder Skrundas novada pašvaldībai un ierakstīts Skrundas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.XXX (turpmāk - Nekustamais īpašums Liepājas ielā 

12, Skrundā, Skrundas novadā), 

1.2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 98 065.00 EUR (deviņdesmit astoņi 

tūkstoši sešdesmit pieci euro, nulle centi) un bilances atlikusī vērtība 376 143.82 EUR 

(trīs simti septiņdesmit seši tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro, astoņdesmit divi 

centi), 

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

funkcijas. 

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

“Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli 

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

daļas 4.punktu, kas nosaka, ka “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas gādāt par 

iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar 

vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas 

mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)”, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 3.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”,  3.1 daļu, kas nosaka, ka “tiesību 

subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, 

arī sedz ar to saistītos izdevumus”, 4.daļu, kas nosaka, ka “Ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts 

nodot publiskas personas nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem 

gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas 

orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi”, atklāti balsojot, 

“par” - 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

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

nolemj: 

2.1. nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 

XXX, Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, kas sastāv no skolas ēkas ar sporta 

zāli (kadastra apzīmējums XXX), palīgēkām (kadastra apzīmējums XXX; XXX; 

XXX; XXX), zemes vienības 28171 m2 apmērā (atlikusī bilances vērtība 376 143.82 

EUR) Skrundas vidusskolai uz tā darbības laiku un tās Nolikumā noteikto funkciju 

nodrošināšanai, 

2.2. noteikt, ka Skrundas vidusskola nodrošina nekustamā īpašuma uzturēšanu un 

sedz ar to saistītos izdevumus, 

2.3. noteikt, ka Skrundas vidusskola var iznomāt nekustamo īpašumu atbilstoši 

pašvaldības noteiktajām nomas maksām un tikai pamatojoties uz atbilstoša 

pašvaldības lēmuma pamata, 

2.4. noslēgt Līgumu ar Skrundas vidusskolu par nekustamā īpašuma nodošanu 

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

domes ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0815 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga 

         24.07.2014. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         24.07.2014.  


