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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. 8 

Skrundas novadā,        2014. gada 26.jūnijā 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Grozījumi 2014.gada 23.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

4. Par XXX iesniegumu 

5. Par izglītības iestāžu un pašvaldības iestādes „Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” virtuvju telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

6. Par grozījumiem Skrundas novada domes 24.04.2014. sēdes (prot. Nr. 5, 2.§) lēmumā „Par 

dzīvojamās mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” 

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

dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” 

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

„Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” 

9. Par Nīkrāces pamatskolas direktores Svetlanas RUMPES iesniegumu  

10. Par dzīvokļu uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada 

pašvaldības vārda 

11. Par adreses „Dīriņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, anulēšanu  

12. Par zemes vienības daļas „Kaimiņi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa 

maiņu un dalītā lietošanas mērķa noteikšanu  

13. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Klētnieki”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

14. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

15. Par dzīvokļu piešķiršanu  

16. Par dzīvokļa maiņu 

17. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

19. Par bibliotēku stratēģisko plānu 2014.-2017.gadam apstiprināšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 
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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 

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Dainis EISAKS 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par zemes vienības izdalīšanu ēkas uzturēšanai un nodošanu atsavināšanai  

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Rudzīši”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

3. Par saimniecības „Dižvormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu  

4. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mežirbes”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

5. Par Nīkrāces pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata 

6. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par 

atvaļinājuma 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, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

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

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

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Grozījumi 2014.gada 23.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets”” apstiprināšanu  
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2. Par Skrundas novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

4. Par XXX iesniegumu 

5. Par izglītības iestāžu un pašvaldības iestādes „Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” virtuvju telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

6. Par grozījumiem Skrundas novada domes 24.04.2014. sēdes (prot. Nr. 5, 2.§) lēmumā „Par 

dzīvojamās mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” 

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

dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” 

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

„Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” 

9. Par Nīkrāces pamatskolas direktores Svetlanas RUMPES iesniegumu  

10. Par dzīvokļu uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada 

pašvaldības vārda 

11. Par adreses „Dīriņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, anulēšanu  

12. Par zemes vienības daļas „Kaimiņi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa 

maiņu un dalītā lietošanas mērķa noteikšanu  

13. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Klētnieki”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

14. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

15. Par dzīvokļu piešķiršanu  

16. Par dzīvokļa maiņu 

17. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

19. Par bibliotēku stratēģisko plānu 2014.-2017.gadam apstiprināšanu  

20. Par zemes vienības izdalīšanu ēkas uzturēšanai un nodošanu atsavināšanai  

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Rudzīši”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

22. Par saimniecības „Dižvormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu  

23. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mežirbes”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

24. Par Nīkrāces pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata 

25. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu  
 

1. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Grozījumi 2014.gada 23.janvāra  

saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Skrundas novada  

pašvaldības 2014.gada budžets”” apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 46.pantu un likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, 

Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), 

„pret” - nav, „atturas” – 2 (Andris BERGMANIS, Aldis BALODIS), Skrundas novada dome 

nolemj: 

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2014 „Grozījumi 2014. gada 23. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014. gada budžets” 

(pielikums Nr. 1 uz 1 lp.). 
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2. § 

Par Skrundas novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punkta, kas nosaka, ka 

”tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta 

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, LR likuma par budžeta un finanšu 

vadību 14.panta 3.daļu, kas nosaka, ka „lai informētu sabiedrību par iestādes darbības 

mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā 

gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās 

institūcijas, budžeta nefinansētās iestādes un pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada 

1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos 

savās mājas lapā internetā. Pašvaldība gada publiskos pārskatus iesniedz Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaspalā internetā. Pašvaldības gada 

publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā. Ministru 

kabinets nosaka gada publiskā pārskata un sagatavošanas kārtību Ministru kabineta 2010.gada 

05.maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

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

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

KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu (pielikums 

Nr. 2 uz 13 lpp.), 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM organizēt publiskā 

pārskata publicēšanu: 

 2.1. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrijas 

mājas lapā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldības mājas lapā internetā. 
 

3. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata grāmatvedes Ingas FLUGRĀTES sagatavoto lēmuma 

projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no personām, 

kuras pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu saņemšanas 

nav nomaksājušas likumā noteiktos nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 19.06.2014. par īpašumiem XXX – 

EUR 52.26 (piecdesmit divi euro, divdesmit seši centi), XXX - EUR 32.15 (trīsdesmit 

divi euro, piecpadsmit centi), XXX (bij. īp.) - EUR 22.21 (divdesmit divi euro, 

divdesmit viens cents), XXX - EUR 21.65 (divdesmit viens euro, sešdesmit pieci 

centi), XXX - EUR 8.19 (astoņi euro, deviņpadsmit centi), XXX - EUR 21.65 

(divdesmit viens euro, sešdesmit pieci centi), Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kopējais parāds - EUR 158.11 (viens simts piecdesmit astoņi euro, vienpadsmit centi), 

t.sk. pamatparāds EUR 104.41 (viens simts četri euro, četrdesmit viens cents), 

nokavējuma nauda EUR 53.70 (piecdesmit trīs euro, septiņdesmit centi), 

2.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 19.06.2014. par īpašumu XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ir EUR 43.51 (četrdesmit trīs euro, piecdesmit 

viens cents), t.sk. pamatparāds EUR 42.93 (četrdesmit divi euro, deviņdesmit trīs 

centi), kavējuma nauda EUR 0.58 (nulle euro, piecdesmit astoņi centi). 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 

„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt 
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nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā 

ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas 

paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas 

termiņa iestāšanās brīža. Piespiedu izpildes termiņa noilgums tiek apturēts likumā “Par 

nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos un piespiedu zemes nomas gadījumā, ja 

iznomātājs ir iesniedzis tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu 

uz laiku līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim” un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: 

piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un 

citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un 26.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka ”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu 

aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu 

administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda 

naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, 

un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī 

izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu 

administrācija piedzen bezstrīda kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu”, atklāti balsojot, ,,par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

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

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

KLEINBERGA) , ,,pret” - nav, ,,atturas” – nav, balsojumā nepiedalās deputāte Loreta 

ROBEŽNIECE, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu no: 

3.1.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu EUR 158.11 (viens simts piecdesmit astoņi euro, vienpadsmit 

centi), t.sk. pamatparāds EUR 104.41 (viens simts četri euro, četrdesmit viens cents), 

nokavējuma nauda EUR 53.70 (piecdesmit trīs euro, septiņdesmit centi), 

3.1.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu EUR 43.51 (četrdesmit trīs euro, piecdesmit viens cents), 

t.sk. pamatparāds EUR 42.93 (četrdesmit divi euro, deviņpadsmit trīs centi), 

nokavējuma nauda EUR 0.58 (nulle euro, piecdesmit astoņi centi), 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi Ingu FLUGRĀTI, 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to 

iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.  
 

4. § 

Par XXX iesniegumu    

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.06.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Rudbāržu 

ev.lut. draudzes priekšnieces XXX iesniegumu par finansiāla atbalsta divi simti euro apmērā 

piešķiršanu Rudbāržu baznīcas tornīša remonta pabeigšanai, jo saziedotā naudas summa 

nenosedz būvdarbu izmaksas.  

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

ka “lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

http://likumi.lv/doc.php?id=33946
http://likumi.lv/doc.php?id=33946
http://likumi.lv/doc.php?id=55567
http://likumi.lv/doc.php?id=33946
http://likumi.lv/doc.php?id=33946
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ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt Rudbāržu ev.lut draudzei EUR 200.00 (divi simti euro, nulle centi) 

Rudbāržu baznīcas tornīša remontam, 

2.2. finansējuma avots – 2014.gada budžeta atpūtai, kultūrai un reliģijai paredzētie 

līdzekļi, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI. 
 

5. § 

Par izglītības iestāžu un pašvaldības iestādes „Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” virtuvju telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Iepirkumu komisijas priekšlikumu par Skrundas novada 

izglītības iestāžu un pašvaldības iestādes „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

virtuvju bloku un inventāra iznomāšanu, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 01.09.2011.Skrundas novada pašvaldība noslēdza iepirkuma līgumu Nr.5-42-

5/7/2011 ar Skrundas arodvidusskolu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Skrundas 

novada izglītības iestādēs, kura termiņš ir 31.05.2014., 

2.2. Skrundas novada pašvaldībai nepieciešams veikt iepirkumu „Ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra noma Skrundas 

novada izglītības iestādēs un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā”, kas paredz 

arī izglītības iestāžu un pašvaldības iestādes „Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” virtuves bloku un inventāra nomu. 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 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, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs 

ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. iznomāt sekojošās pašvaldības izglītības iestādēs telpas ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanai:  

 2.1.1. Raņķu sākumskolā (Jaunmuižas pamatskolas Raņķu filiāles pirmsskolas 

 grupa)  adrese: Sākumskola, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, telpas Nr. 

 12, 13, 14, 15, 16 - 45.4 m2 platībā no telpu grupas Nr. 004 (plāns – pielikums 

 Nr. 3 uz 1 lpp.),  

 2.1.2. Jaunmuižas pamatskolā, adrese: Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas 

 novads, telpas Nr. 25, 26, 31, 33, 37, 38, 39, 40 - 60.5 m2 platībā (plāns – 

 pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.), 

 2.1.3. O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, adrese: Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

 Skrundas novads, telpas Nr. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

 111, 115, 116, 117, 118 - 86.9 m2 platībā (plāns – pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.), 

 2.1.4. Nīkrāces pamatskolā, adrese: Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

 telpas Nr. 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 - 77.8 m2 platībā (plāns – pielikums Nr. 6 

 uz 1 lpp.), 

 2.1.5. Skrundas vidusskolā, adrese: Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads, 

 telpas Nr. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - 61.3 m2 platībā (plāns – pielikums Nr. 

 7 uz 1 lpp.), 

 2.1.6. pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”, adrese: Saldus iela 15, 
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 Skrunda, Skrundas novads, telpas Nr. 30, 31, 32, 33, 34 – 50.7 m2 platībā (plāns 

 – pielikums Nr. 8 uz 1 lpp.),  

2.1.7. Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, adrese: Kuldīgas iela 2, 

Skrunda, Skrundas novads, telpas 32.6 m2 platībā (plāns – pielikums Nr. 9 uz 1 

lpp.), 

 uz 3 gadiem, 

2.2. iznomāt uz 3 gadiem izglītības iestādēs esošās virtuves bloka iekārtas, 
2.3. noteikt telpu un izglītības iestādēs esošā virtuves bloka iekārtas sekojošas nomas 

maksas (plus PVN): 

Nr. 

p.k. 

Iestāde Telpu kopējā 

platība (m2) 

Nomas maksa par 

telpām EUR 

Nomas maksa 

par inventāru 

EUR 

1. Skrundas vidusskola 61,3 12,87 10,00 

2. PII „Liepziediņš” 50,7 10,65 5,00 

3. O.Kalpaka Rudbāržu 

pamatskola 

86,9 18,25 10,00 

4. Nīkrāces pamatskola 77,8 16,34 10,00 

5. Jaunmuižas pamatskola 60,5 12,71 10,00 

6. Jaunmuižas pamatskolas 

Raņķu filiāle 

45,4 9,53 5,00 

7. Skrundas veselības un sociālās 

aprūpes centrs 

32,6 27,71 - 

 

2.4. uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM sagatavot telpu nomas un virtuves 

bloku iekārtu nomas līgumu projektus iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra noma Skrundas novada 

izglītības iestādēs un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā”, 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.  
 

6. § 

Par grozījumiem Skrundas novada domes 24.04.2014. sēdes (prot. Nr. 5, 2.§) lēmumā 

„Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 

trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus, ja 

dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas 

objektiem” un piekto daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek 

nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 

pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu un ir ievēroti šādi 

nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs 

līgums noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos noteikto kārtību; 2) iesniegts 

dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas 

kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai 

dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 

personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par reģistrāciju Uzņēmumu 

reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums; 3) visi dzīvokļu īpašnieku sabiedrības 

dalībnieki vai savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 

41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju; 4) dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk 

nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Šis noteikums neattiecas uz 

šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”, astoto daļu, kas nosaka, ka “ja daudzdzīvokļu mājas 
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pārvaldīšanas tiesību nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā esošie privatizācijas 

objekti, pašvaldība vienojas ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas neprivatizēto objektu 

turpmākās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību”, pamatojoties uz LR likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 14.pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt maksu, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

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

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

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

2.1. izdarīt grozījumus Skrundas novada domes 24.04.2014. sēdes (prot. Nr. 5, 2.§) 

lēmumā „Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” 

un izteikt lēmuma 3.4. punktu šādā redakcijā: 

„uzdot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” noslēgt īres līgumus ar 

3.3.punktā minētajos dzīvokļos dzīvojošām personām pēc Dzīvokļu komisijas 

attiecīga lēmuma pieņemšanas,”, 

 2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

7. § 

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

„Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 

trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus, ja 

dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas 

objektiem” un piekto daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek 

nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 

pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu un ir ievēroti šādi 

nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs 

līgums noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos noteikto kārtību; 2) iesniegts 

dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas 

kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai 

dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 

personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par reģistrāciju Uzņēmumu 

reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums; 3) visi dzīvokļu īpašnieku sabiedrības 

dalībnieki vai savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 

41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju; 4) dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk 

nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Šis noteikums neattiecas uz 

šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”, astoto daļu, kas nosaka, ka “ja daudzdzīvokļu mājas 

pārvaldīšanas tiesību nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā esošie privatizācijas 

objekti, pašvaldība vienojas ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas neprivatizēto objektu 

turpmākās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību”, pamatojoties uz LR likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 14.pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt maksu, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

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

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

KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
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2.1. atcelt Skrundas novada domes 24.04.2014. sēdes (prot. Nr. 5, 28.§) lēmumu „Par 

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

dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība””, 

2.2. izdarīt grozījumus Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 4.§) 

lēmumā „Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” 

un izteikt lemjošo daļu šādā redakcijā: 

“3.1. nodot dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesības SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā adrese Stūra ielā 7, Skrunda, 

Skrundas novadā, ar 01.05.2014., 

3.2. uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM sagatavot dokumentāciju, 

kura nepieciešama mājas apsaimniekošanas tiesību nodošanai un parakstīt 

mājas pieņemšanas – nodošanas aktu, 

3.3. nodot pārvaldīšanā dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, zemesgrāmatā nereģistrētos dzīvokļu īpašumus 

Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” ar 01.05.2014., 

3.4. uzdot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” noslēgt īres līgumus ar 

3.3.punktā minētajos dzīvokļos dzīvojošām personām pēc Dzīvokļu komisijas 

attiecīga lēmuma pieņemšanas, 

3.5. izdarīt grozījumus 03.01.2011. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” noslēgtajā deleģēšanas līgumā par 

dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši šī lēmuma 3.3. un 

3.4.punktiem, 

3.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.”. 
 

8. § 

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

„Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 

trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus, ja 

dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas 

objektiem” un piekto daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek 

nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 

pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu un ir ievēroti šādi 

nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs 

līgums noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos noteikto kārtību; 2) iesniegts 

dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas 

kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai 

dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 

personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par reģistrāciju Uzņēmumu 

reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums; 3) visi dzīvokļu īpašnieku sabiedrības 

dalībnieki vai savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 

41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju; 4) dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk 

nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Šis noteikums neattiecas uz 
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šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”, astoto daļu, kas nosaka, ka “ja daudzdzīvokļu mājas 

pārvaldīšanas tiesību nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā esošie privatizācijas 

objekti, pašvaldība vienojas ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas neprivatizēto objektu 

turpmākās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību”, pamatojoties uz LR likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 14.pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt maksu, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

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

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

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

2.1. atcelt Skrundas novada domes 24.04.2014. sēdes (prot. Nr. 5, 29.§) lēmumu „Par 

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

„Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība””, 

2.2. izdarīt grozījumus Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 28.§) 

lēmumā „Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”” 

un izteikt lemjošo daļu šādā redakcijā: 

“3.1. nodot dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesības SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā adrese Stūra ielā 7, Skrunda, 

Skrundas novadā, ar 01.05.2014., 

3.2. uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM sagatavot dokumentāciju, 

kura nepieciešama mājas apsaimniekošanas tiesību nodošanai un parakstīt 

mājas pieņemšanas – nodošanas aktu, 

3.3. nodot pārvaldīšanā dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, zemesgrāmatā nereģistrētos dzīvokļu īpašumus 

Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SIA „Skrundas komunālā saimniecība” ar 01.05.2014., 

3.4. uzdot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” noslēgt īres līgumus ar 

3.3.punktā minētajos dzīvokļos dzīvojošām personām pēc Dzīvokļu komisijas 

attiecīga lēmuma pieņemšanas, 

3.5. izdarīt grozījumus 03.01.2011. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” noslēgtajā deleģēšanas līgumā par 

dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši šī lēmuma 3.3. un 

3.4.punktiem, 

3.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.”. 
 

9. § 

Par Nīkrāces pamatskolas direktores Svetlanas RUMPES iesniegumu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.06.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemtos Nīkrāces 

pamatskolas direktores Svetlanas RUMPES iesniegumus par zemes un garāžas I Nr.1 Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma laušanu un garāžas nodošanu Nīkrāces 

pamatskolai saimnieciskām vajadzībām.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar Svetlanu Rumpi, personas kods 

XXX, adrese XXX, Skrundas novadā, noslēgts zemes un garāžas I Nr.1, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums, nosakot nomas maksu Ls 2.63 

(divi lati un 63 santīmi) jeb EUR 3.74 (trīs eiro, 74 centi) mēnesī, t.i., par 1 m2 Ls 0.10 

+ PVN, 

2.2. Nīkrāces pamatskola ir Skrundas novada izglītības iestāde, 

2.1. Nīkrāces pamatskolas saimnieciskām vajadzībām nepieciešamās telpa atrodas 
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Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kopējā platība 21.7 m2.  

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”, 

pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 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 4.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir jāgādā par iedzīvotāju izglītību, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

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

Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

3.1. izbeigt ar Svetlanu RUMPI, personas kods XXX, adrese XXX, Skrundas novadā, 

noslēgto zemes un garāžas I Nr.1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas 

līgumu, 

3.2. nodot Nīkrāces pamatskolai, adrese Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novads, bezatlīdzības lietošanā garāžu I Nr. 1 (pielikums Nr. 10 uz 1 lpp.), 

kopējā platība 21.7 m2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uz 5 gadiem 

skolas saimnieciskām vajadzībām, 

3.3. slēgt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

10. § 

Par dzīvokļu uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu  

zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 10.06.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iegādi, izskata 12.06.2014. Skrundas novada pašvaldībā 

saņemto XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par pašvaldības 

dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iegādi. 

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 

„tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” 

– 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

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

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

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

2.1. uzņemt bilancē un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli Kušaiņu 

ielā 4-19, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. uzņemt bilancē un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli Torņa 

ielā 2-6, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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11. § 

Par adreses „Dīriņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, anulēšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.06.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, iesniegumu par adreses „Dīriņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, anulēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka adrešu objekts „Dīriņi”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, atrodas uz zemes vienības „Zīles”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, kas pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr.81.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 

iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, 

Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, 

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

dome nolemj: 

2.1. anulēt adresi ēkām (ēkas dabā nav saglabājušās) „Dīriņi”, Nīkrāces pagasts, 

Skrundas novads, LV - 3320, kuras atrodas uz zemes vienības „Zīles”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

12. § 

Par zemes vienības daļas „Kaimiņi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,  

lietošanas mērķa maiņu un dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.06.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Mārupes novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas „Kaimiņi”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals pieder XXX saskaņā 

ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr.100000447616. 

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” 

17.3.punktu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

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

Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

2.1. izmainīt zemes vienības daļai 0.138 ha platībā „Kaimiņi”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, lietošanas mērķi no 0201 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, uz 0601 – individuālo 

dzīvojamo māju apbūvi un noteikt dalīto lietošanas mērķi, 

2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM. 
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13. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu  

nekustamam īpašumam „Klētnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.06.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Klētnieki”, 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 

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”, Ministru kabineta 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” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs 

ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj 

2.1. apstiprināt 12.06.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu nekustamam īpašumam „Klētnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmai zemes vienībai 0.8 ha 

platībā piešķirt nosaukumu „Kātiņdārzs”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-

3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūve, 

2.3. paliekošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX, 6.7 ha platībā, atstāt 

nosaukumu „Klētnieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, 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. 
 

14. § 

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 05.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 05.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā sakarā ar pilngadību un 

aizbildniecības beigšanos, 
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2.3. Skrundas novada pašvaldībā 04.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrācē, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 23.05.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX Skrundas 

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

dzīvokli Skrundā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 23.05.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

malkas apkuri 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, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

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

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

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

3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā, 

3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Skrundas novadā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām 

kārtām, 

3.3. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.4. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu 

jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību 

nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.5. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

15. § 

Par dzīvokļu piešķiršanu  

N. KLEINBERGA 
 

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

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 05.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 04.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrācē. 

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, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, 

Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.2. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.3. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, 
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3.4. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA ”Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

16. § 

Par dzīvokļa maiņu  

N. KLEINBERGA 
 

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

maiņu. 

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

10.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt 

dzīvokli uz XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.pantu, kas 

nosaka palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

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

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

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

3.1. atļaut XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz 

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

17. § 

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 15.05.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, ar 01.09.2014., 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 04.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 10.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar 01.07.2014. 

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, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, 

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

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

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

3.1. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, īres līguma 

tiesības uz dzīvokli XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ar 01.09.2014., 

3.2. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli 

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar 01.07.2014. un slēgt vienošanos par 

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

3.3. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, īres līguma 

tiesības uz dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar 01.07.2014., 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
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18. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

N. KLEINBERGA 
 

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

dzīvesvietas anulēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. 20.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemts Skrundas novada pašvaldības 

Būvvaldes atzinums Nr.12 par būves Raiņa ielā 27, Skrundā, Skrundas novadā, 

tehnisko stāvokli, kas paredz ēkas konservāciju vai nojaukšanu. Pamatojoties uz to, ka 

ēka nav piemērota dzīvošanai, deklarētajām personām jāierāda cita dzīvesvieta un 

jāanulē esošā deklarētā dzīvesvieta XXX, personas kods XXX, nekustamā īpašuma 

XXX, Skrundas novadā. 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, tiesiskā valdījumā ir Skrundas 

novada pašvaldībai, 

2.3. 05.06.2014. 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. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11. 

pantu, kas paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek 

deklarēto dzīvesvietu anulēšana, MK 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 ”Kārtība, 

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

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

Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu, 

3.2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

FREIMANI. 
 

19. § 

Par bibliotēku stratēģisko plānu 2014.-2017.gadam apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, 

ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, 

„par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

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

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

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

1. Apstiprināt Rudbāržu pagasta bibliotēkas stratēģisko plānu 2014.-2017.gadam 

(pielikums Nr. 11 uz 8 lpp.), 

2. Apstiprināt Raņķu pagasta bibliotēkas stratēģisko plānu 2014-2017.gadam 

(pielikums Nr. 12 uz 8 lpp.), 

3. Apstiprināt Antuļu bibliotēkas stratēģisko plānu 2014.-2017.gadam (pielikums Nr. 

13 uz 8 lpp.).  
 

20. § 

Par zemes vienības izdalīšanu ēkas uzturēšanai un nodošanu atsavināšanai  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.06.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Rudbāržu 

pagastā zemnieku saimniecības XXX, juridiskā adrese XXX, Skrundas novads, īpašnieka 

XXX iesniegumu par zemes gabala izdalīšanu ēkas uzturēšanai un zemes gabala iegādi. 
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes vienība „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. 

sēdes, prot. Nr.14, 16.§, lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju 

izvērtēšanu laiku apvidos”, 

2.2. ēka Darbnīcas ielā 3B, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, pieder Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecībai XXX, saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. 100000528437. 

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

„pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt 

kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī 

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra 

noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, „par” – 

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

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

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

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

3.1. izdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienību 0.35 ha 

platībā, ēkas Darbnīcas ielā 3B, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ar 

kadastra Nr. XXX uzturēšanai, 

3.2. atdalāmai zemes vienībai 0.35 ha platībā piešķirt adresi Graudu iela 9, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, zemes vienības lietošanas mērķis – 

1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 

3.3. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM gatavot 

dokumentus zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā un pasūtīt 

vērtēšanu zemes vienības atsavināšanai, 

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.  
 

 

21. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

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

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.06.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

juridiskā adrese XX, valdes locekles XXX iesniegumu par zemes gabala „Rudzīši”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes 

ierīcības projekta izstrādei. 

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

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX, saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību Nr. 33.  

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 „Rudzīši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 
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SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Rudzīši”, 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. 
 

22. § 

Par saimniecības „Dižvormsāti”, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.06.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

juridiskā adrese XXX, Skrundas novads, valdes locekļa XX iesniegumu par saimniecības 

„Dižvormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienības „Dižvormsāti”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 5.7 ha platībā un kadastra 

apzīmējums XXX, 29.5 ha platībā pieder XXX, saskaņā ar 17.06.2014. pirkuma līgumu Nr. 

2914, kas sastādīts pie Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres XXX prakses vietā Pilsētas 

laukumā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 

iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 

Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, 

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

dome nolemj:  

2.1. sadalīt saimniecību „Dižvormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un 

atdalāmām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu XXX, 5.7 ha platībā un kadastra 

apzīmējumu XXX, 29.5 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Vējkalni”, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabalu lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

23. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

„Mežirbes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.06.2014. XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 

par nekustamo īpašumu „Mežirbes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības 
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projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai 

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”, Ministru kabineta 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” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs 

ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. apstiprināt 18.06.2014. XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu „Mežirbes”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmai zemes vienībai 9.6 ha 

platībā piešķirt nosaukumu „Laukirbes”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-

3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 31.4 ha platībā, atstāt 

nosaukumu „Mežirbes”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala 

lietošanas mērķis – 0102 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

24. § 

Par Nīkrāces pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata   

N. KLEINBERGA, I. FLUGRĀTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.05.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Nīkrāces 

pamatskolas direktores Svetlanas RUMPES iesniegumu par darba tiesisko attiecību 

izbeigšanu. 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu izglītības nodaļas vadītājai Ingai 

FLUGRĀTEI, kura skaidro izveidojušos situāciju. 

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas ,,Izglītības likuma’’ 17.panta trešās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka novada pašvaldība ,,pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo 

vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās 

izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā 

vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju’’, Latvijas 

Republikas „Darba likuma” 100. panta ceturto daļu, Skrundas novada pašvaldības ,,Darba 

kārtības noteikumu’’ 2.5. punkta 2.5.1.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka darbinieku atlase uz 

vakantajām amata vietām var notikt izsakot piedāvājumu ieņemt vakanto amata vietu 

konkrētai personai, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, 

Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 
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ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās 

deputāts Aivars SEBEŽS, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Nīkrāces pamatskolas direktori Svetlanu 

RUMPI, atbrīvojot no amata ar 17.06.2014., 

2.2. noteikt, ka Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Inga 

FLUGRĀTE no 18.06.2014. līdz 30.06.2014. pilda Nīkrāces pamatskolas direktora 

pienākumus,  

2.3. pieņemt Anitu SEBEŽU darbā ar 01.07.2014. par Nīkrāces pamatskolas direktori, 

2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izglītības nodaļas vadītājai Ingai FLUGRĀTEI. 
 

25. § 

Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas  

Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.06.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu no 

30.06.2014. līdz 04.07.2014.  

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta 

padomes deputāta statusu” 15.panta piekto daļu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam, kurš 

ieņem algotu amatu, ir tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir četras 

kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un papildatvaļinājumu, atklāti balsojot, „par” – 

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

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

Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA un domes priekšsēdētājas 

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

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

  2.1. piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI 

 apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu no 30.06.2014. līdz 04.07.2014., 

 2.2. domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas pienākumus 

izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, nosakot atlīdzību 

30% apmērā no Alda ZALGAUCKA amata darba algas, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi Salumeju BALCERI, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 
 

 

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

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 24.07.2014., 

plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 31.07.2014., plkst. 0800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga 

         26.06.2014. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         26.06.2014.  


