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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. 11 

Skrundas novadā,        2014. gada 28. augustā 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada medību koordinācijas komisijas nolikumu  

2. Par dzīvokļu uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Skrundas novada 

pašvaldības vārda 

3. Par ēkas un zemes vienības Saldus ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā lietošanas mērķa 

maiņu  

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

5. Par zemes ierīcības projekta lietas “Rudzīši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

apstiprināšanu  

6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

7. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

8. Par dzīvokļu piešķiršanu  

9. Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu  

10. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķina kārtības noteikšanu Skrundas novada 

administratīvajā teritorijā 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē – Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Gunta STEPANOVA 

Zigurds PURIŅŠ 

Aldis BALODIS  

Gunārs ZEME  

  Ainārs ZANKOVSKIS  

Ivars GRUNDMANIS 

Aldis ZALGAUCKIS  

Loreta ROBEŽNIECE  

Aivars SEBEŽS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 
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Rihards VALTENBERGS (piedalās LR Zemkopības ministrijas sēdē, Rīgā) 

Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

pašvaldības izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Benita LIELĀMERE 

projektu vadītāja     Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes locekle   Guna SKREBELE 

P/A “Sociālais dienests” direktore    Anda VĪTOLA 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Dzintra VEĢE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

P/I “Alternatīvās aprūpes dienas centrs” vadītāja Daina ĀBELE 

Būvvaldes vadītājs      Kaspars DZENIS 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Laikraksta “Kurzemnieks” žurnāliste  Daina TĀFELBERGA  

 

 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus 

jautājumus: 

1. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā līguma izbeigšanu 

2. Par Domes priekšsēdētājas N. Kleinbergas atvaļinājumu 

3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Skrundas novada iedzīvotājiem” 

4. Par pašvaldības autobusa ISUZU pārdošanu 

5. Par Eiropas Savienības fonda projektā Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un 

Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” ietvertā būvdarbu līguma 

slēgšanu, izmaksu palielināšanu un projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu 
 

 

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.”, atklāti balsojot, “par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada medību koordinācijas komisijas nolikumu  

2. Par dzīvokļu uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības 

vārda 
3. Par ēkas un zemes vienības Saldus ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā lietošanas mērķa maiņu  

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

5. Par zemes ierīcības projekta lieta “Rudzīši” Skrundas pagastā, Skrundas novadā apstiprināšanu  

6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

7. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

8. Par dzīvokļu piešķiršanu  

9. Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu  

10. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķina kārtības noteikšanu Skrundas novada 

administratīvajā teritorijā 

11. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā līguma izbeigšanu 

12. Par Domes priekšsēdētājas N. Kleinbergas atvaļinājumu 
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13. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Skrundas novada iedzīvotājiem” 

14. Par pašvaldības autobusa ISUZU pārdošanu 

15. Par Eiropas Savienības fonda projektā Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas 

un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” ietvertā būvdarbu līguma 

slēgšanu, izmaksu palielināšanu un projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu 

 
 

1. § 

Par Skrundas novada medību koordinācijas komisijas nolikumu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības izpilddirektora Gunta Putniņa 

iesniegto priekšlikumu izveidot Skrundas novada medību koordinācijas komisiju un 

apstiprināt komisijas nolikumu, lai veicinātu mednieku, zemnieku (lauksaimnieku, lauku 

uzņēmēju), Valsts meža dienesta, VAS “Latvijas Valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldes 

un novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sapratni, kā arī lai izvērtētu un 

koordinētu meža dzīvnieku nodarīto postījumu un to draudu novēršanu lauksaimniecības 

kultūrām novada administratīvajā teritorijā.  

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

nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, 41. panta 

pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka ka “pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus 

(noteikumi, nolikumi, instrukcijas)” un 61. panta trešās daļas, kas nosaka, ka “valdes, 

komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem” atklāti 

balsojot, “par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis 

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

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

dome nolemj: 

- apstiprināt “Skrundas novada medību koordinācijas komisijas nolikums” (pielikums 

Nr. 1. uz 2. lpp.).    
 

2. § 

Par dzīvokļu uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

 uz Skrundas novada pašvaldības vārda 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par dzīvokļu uzņemšanu bilance un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda.  

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta I daļas 27.punktu, 

kas nosaka, ka tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, , atklāti 

balsojot “par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis 

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

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

dome nolemj:  

 2.1.uzņemt bilancē un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokļus 

Skrundas novadā, Skrundā: 

2.1.1. Dārza ielā 6-2; 

2.1.2. Dārza ielā 8-4; 

2.1.3. Sporta ielā 1A-5; 

2.2. uzņemt bilancē un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokļus 

Skrundas novadā, Skrundas pagastā: 

2.2.1. „Pumpuri”-5; 

2.2.2. „Pumpuri”-8; 
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2.2.3. „Pumpuri”-15; 

2.2.4. „Pumpuri”-17; 

2.2.5. „Pumpuri”-20; 

2.2.6. „Pumpuri”-26; 

2.2.7. „Pumpuri”-29; 

2.2.8. „Pumpuri”-30; 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

3. § 

Par ēkas un zemes vienības Saldus ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā  

lietošanas mērķa maiņu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundā 31.07.2014. iesniegumu, par 

ēkas un zemes vienības Saldus ielā 8, Skrundas novadā lietošanas mērķa maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums Saldus ielā 8, 

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

zemesgrāmatas apliecību. 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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 noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot “par” - 10 (Gunta STEPANOVA, 

Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija 

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

3.1. izmainīt ēkai (kadastra apzīmējums XXX), ar to saistītām ēkām un zemes vienībai, 

(kadastra Nr. XXX), 1883 m2 platībā Saldus ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā, lietošanas 

mērķi no 0801 – komercdarbības objektu apbūves uz 0701 – vienstāva un divstāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūvi; 

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM.  

 
  

4. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 15 no 13.08.2014. 

2. Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 

5. punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas 

nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. Pantā 

noteiktā kārtībā”, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas 

mantu par brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants)”, atklāti 

balsojot “par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis 

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

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

dome nolemj:  
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1. Pārdot par brīvu cenu: 

1.1.  EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti eiro) nekustamo īpašumu - dzīvokli 

Pērkona ielā 11-4, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo 

platību 67,4 m2.  

1.2.  EUR 700,00 (septiņi simti eiro) nekustamo īpašumu - dzīvokli Cieceres ielā 2-2, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 47,4 m2. 

1.3 EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti eiro) nekustamo īpašumu - dzīvokli 

Dārza ielā 7-1, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 

41,1 m2 

2. Uzaicināt divu nedēļu laikā noslēgt pirkuma līgumu: 

2.1.  nekustamam īpašumam - dzīvoklim Pērkona ielā 11-4, Skrundā - XXX, dzīvo 

XXX, Skrundas novadā,  

2.2.  nekustamam īpašumam - dzīvoklim Cieceres ielā 2-2, Skrundas pagastā - XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, 

2.3.  nekustamam īpašumam - dzīvoklim Dārza ielā 7-1, Skrundā - XXX, dzīvo XXX, 

Skrundas novadā. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.  
 

5. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas „Rudzīši”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata 11.08.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu, par nekustamo īpašumu „Rudzīši”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā. 

2. Pamatojoties uz zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu, MK 2011.gada 

12.noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi„, Latvijas Republikas 

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” 

3.nodaļas 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 noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” no 03.11.2009. un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot “par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. apstiprināt 11.08.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu „Rudzīši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā; 

2.2. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmai zemes vienībai 36,1 

ha platībā, piešķirt nosaukumu „Stārķīši”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-

3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība; 

2.3. paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 49,3 ha platībā, atstāt 

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

lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; 
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2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

6. § 

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. Skrundas novada pašvaldība 20.06.2014. saņēmusi iesniegumu no XXX, par 

XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), 

XXX (personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma 

XXX, Skrundas novadā. 

2.1.1. Nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā pieder XXX. 

2.1.2. 26.06.2014. XXX, XXX, XXX, XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties 

Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.1.3. XXX, XXX, XXX, XXX līdz šim brīdim (13.08.2014.) Skrundas 

novada pašvaldībā nav ieradušies, 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 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 ”Kārtībā, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot “par” - 10 (Gunta 

STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, 

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

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

XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX) un XXX (personas kods 

XXX). 

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

FREIMANI. 
 

7. § 

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 13.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

apkuri Skrundā; 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 11.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pārslēgt īres līgumu uz viņa vārda. 

3. Izvērtējot Skrundas novada Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, personīgos 

iesniegumus un pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

4.pantu, kas nosaka „pašvaldība, kura sniedz palīdzību”, 7.pantu, kas nosaka „kārtība, kādā 

reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā”, 8.pantu „par palīdzības 

reģistru” un 14.pantu, kas nosaka ”personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām 

kārtām” un 15.pantu, kas nosaka „personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā 
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kārtībā”, atklāti balsojot “par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, 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 Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

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

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

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu VĪTOLU. 
 

8. § 

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 13.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 17.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

Dzeldā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pārslēgt īres līgumu dzīvoklim Skrundā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 23.07.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos. 

3. Izvērtējot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju un 

pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas nosaka 

palīdzības veidus, 16.panta „noteikumi, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai” 

19.pantu, kas nosaka „īres līguma termiņu”, un personīgo iesniegumu, atklāti balsojot “par” - 

10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs 

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

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

dome nolemj:  

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

noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

noslēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.3. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.4. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

4. īres līgumus noslēgt 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

brīža, 

5. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA ”Skrundas komunālā saimniecība” valdes 

locekli Gunu SKREBELI. 
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9. § 

Par dzīvokļu 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 12.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 07.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 08.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 31.07.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 04.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 13.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 31.07.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 31.07.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 13.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.10. Skrundas novada pašvaldībā 13.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.11. Skrundas novada pašvaldībā 08.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.pantu, kas 

nosaka, ka „izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz 

kādu termiņu slēdzams īres līgums” un LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, kas 

nosaka, dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumus un 6. pantu, kas nosaka 

dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, un LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām” 10 .pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais 

dzīvoklis un  11.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, un personīgiem 

iesniegumiem, atklāti balsojot “par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - 

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

2.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu 

gadu, 

3.2. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz 

nenoteiktu laiku,  

3.3. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu 

gadu, 

3.4. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu 

gadu, 

3.5. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

3.6. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu 

gadu, 
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3.7. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

3.8. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

3.9. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

3.10. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

3.11. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

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

locekli Gunu SKREBELI. 
 

10. § 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķina kārtības noteikšanu Skrundas 

novada administratīvajā teritorijā 

N. KLEINBERGA 

 

1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu pašvaldību 

autonomās funkcijas ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā – ielu, ceļu un 

laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un 

uzturēšanu, atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli, kapsētu izveidošanu un uzturēšanu. 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu vietējās 

pašvaldības organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, 

apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem savā 

administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo 

daļu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam 

vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos 

noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu. 

Skrundas novadā atkritumu apsaimniekošanu regulē saistošie noteikumi Nr.2010/23 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”.  

Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ ierosinājis noteikt, ka 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvokļu īpašnieki norēķinās pēc faktiski izvestā apjoma. 

Maksa par 1 (viena) kubikmetra sadzīves atkritumu izvešanu un apsaimniekošanu Skrundas 

novada administratīvajā teritorijā ir 8,45 EUR/m3 (5,94 LVL/m3). 

Ja atsevišķais īpašums ir neapdzīvojamā telpa, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, aprēķinu 

veic atbilstoši līguma nosacījumiem (atbilstoši MK noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā 

dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti 

ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.punktam).  

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās visi dzīvokļi pieder Skrundas novada pašvaldībai, 

noteikt, ka pakalpojuma maksa par sadzīves atkritumu izvešanu un apsaimniekošanu 

sadalāma atbilstoši dzīvokļos faktiski dzīvojošo skaitam, kas ir sociāli taisnīgāks un 

objektīvāks maksājumu sadalījums. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, atklāti 

balsojot ar  balsīm „par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret”  - 

nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
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2.1. Noteikt, ka maksa par 1(viena) kubikmetra sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu visā Skrundas novada administratīvajā teritorijā ir 8,45 EUR/m3.  

2.2.  Noteikt, ka maksa par sadzīves atkritumu izvešanu un apsaimniekošanu 

aprēķināma pēc faktiski izvestā apjoma.  

2.3. Noteikt, ka gadījumā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvokļu īpašnieki 

nav savstarpēji vienojušies par to, kā tiek noteikta katra īpašnieka apmaksājamā 

daļa par saņemto pakalpojumu, dzīvokļu īpašnieki norēķinās, izmaksas sadalot 

atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam. Ja atsevišķais īpašums ir neapdzīvojamā 

telpa, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, aprēķinu veic atbilstoši līguma 

nosacījumiem.  

2.4.  Noteikt, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās visi dzīvokļi pieder 

Skrundas novada pašvaldībai, pakalpojuma maksa par sadzīves atkritumu izvešanu 

un apsaimniekošanu sadalāma atbilstoši dzīvokļos faktiski dzīvojošo skaitam. 

2.5.  Noteiktā kārtība par atkritumu apsaimniekošanu stājas spēkā ar 2014.gada 

1.oktobri. 

2.6.  Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

 

11. § 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā līguma izbeigšanu 

N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata Biedrības „”Skrundas ģimeņu biedrība „Atvasītes”” 

iesniegumu par Līguma par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā XXX, Skrundas novadā 

laušanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 05.03.2014. Skrundas novada 

pašvaldībai ar Biedrību „”Skrundas ģimeņu biedrība „Atvasītes”, reģistrācijas Nr. 

40008030588, adrese „Ceriņi” Skrundā, Skrundas novadā, noslēgts līgums par telpu nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā XXX, Skrundas novadā.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību 

īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, atklāti 

balsojot ar  balsīm „par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret”  - 

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

3.1. izbeigt ar Biedrību „”Skrundas ģimeņu biedrība „Atvasītes””, reģistrācijas Nr. 

40008030588, adrese „Ceriņi” Skrundā, Skrundas novadā, noslēgto līgumu par telpu 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā XXX, Skrundas novadā ar 01.09.2014. 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

 
 

 

12. § 

Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas 

KLEINBERGAS 25.08.2014. iesniegumu par ikgadējo atvaļinājumu no 11.09.2014. līdz 

14.09.2014. 

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

nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, likuma 

„Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 
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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 ar  balsīm „par” - 10 (Gunta 

STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS), “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: 

 2.3. piešķirt domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI apmaksātu dalītu ikgadējo 

 atvaļinājumu no 11.09.2014. līdz 14.09.2014., 

2.4. domes priekšsēdētājas atvaļinājuma un komandējuma laikā domes priekšsēdētājas 

 pienākumus izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, 

nosakot atlīdzību 20% apmērā no amata darba algas,  

 2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

 FREIMANI un grāmatvedi Salumeju BALCERI. 
 

 

13. § 

Par grozījumiem saistošo noteikumu Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Skrundas novada iedzīvotājiem”  

N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata P/A “Sociālais dienests” direktores Andas Vītolas 

priekšlikumu grozīt saistošos noteikumus Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Skrundas novada iedzīvotājiem”, kas apstiprināti Skrundas novada domes 24.10.2013. sēdē 

(prot. Nr. 9, 16.§), tos papildinot ar pabalstu bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs daudzbērnu 

ģimenēm, 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka „dome 

var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, atklāti balsojot ar  balsīm „par” - 10 (Gunta STEPANOVA, 

Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija 

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

2.1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2014 „Grozījumi 2013. gada 24. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas 

novada iedzīvotājiem”” ,  

2.2. izdarīt grozījumus 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”: 

2.2.1. papildināt sadaļu “Noteikumos lietotie termini” ar terminu 

“Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir 3(trīs) un vairāk bērni līdz 18 

gadiem”, 

2.2.2. papildināt 12. punktu “Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā” ar 12.6. punktu 

un izteikt to šādā redakcijā:  

„Pabalsts tiek piešķirts daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta 

Skrundas novadā”,  

 2.3. Grozījumi saistošajos noteikumos stāja spēkā ar 01.09.2014., 

 2.4. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir P/A “Sociālais dienests” direktore Anda VĪTOLA. 
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14. § 

Par pašvaldības autobusa ISUZU TURQUOISE pārdošanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 14 no 03.07.2014. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 29.05.2014. Skrundas novada dome apstiprināja autobusa ISUZU TURQUISE ar 

valsts numuru HB2934 izsoles noteikumus, nosakot sākumcenu EUR 27 700,00 

(lēmums Nr.6, 8.§). 

2.2. Pretendentu pieteikumi izsolei tika gaidīti līdz 02.07.2014. plkst.10:00. Līdz 

minētam termiņam nepieteicās neviens pretendents. Pamatojoties uz minēto 

autobusa ISUZU TURQUISE ar valsts numuru HB2934 izsole tiek pasludināta 

par nenotikušu. 

3. Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka „valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai 

iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas 

mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 

personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”, 6. panta otro daļu, kas nosaka, ka 

“atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās 

publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija” un trešo daļu, kas nosaka, ka 

„lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu”, 8. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka 

“atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde 

vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta.”, 9. panta trešo 

daļu, kas nosaka, ka „kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai 

kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta”, 32.panta ceturto 

daļu, kas nosaka „Ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē 

mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu”, 37. 

pantu, kas nosaka, ka „(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 3) sarīkotā 

izsole ir bijusi nesekmīga”, atklāti balsojot ar  balsīm „par” - 10 (Gunta STEPANOVA, 

Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija 

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

3.1. pārdot autobusu ISUZU TURQUISE ar valsts numuru HB2934, izlaiduma gads 

2008., Ident. Nr. NNAM0ZALE02001403 par brīvu cenu, kas nav zemāka par EUR 

27 700,00 (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti eiro), 

3.2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 

 

15. § 

Par Eiropas Savienības fonda projektā Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 

„Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” ietvertā 

būvdarbu līguma slēgšanu, izmaksu palielināšanu un projekta īstenošanas termiņa 

pagarināšanu 

N. KLEINBERGA 

 

1. Izvērtējot Skrundas novada pašvaldības rīcībā esošo dokumentāciju: 

1.1. Reģionālās attīstības fonda projekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija 

Skrundā, Skrundas novadā” iesniegumu, 

1.2. 2011. gada 28. decembra Skrundas novada Domes sēdes protokola izrakstu (prot. 

Nr.19, 33§); 

1.3. 2012. gada 30. augustā ar LR Satiksmes ministriju noslēgto vienošanos par 

Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un 

Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” īstenošanu Nr.SM2012/-
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46; 

1.4. 2012. gada 21. novembrī ar SIA „Projekts 3” noslēgto līgumu par būvprojekta 

tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, 

Skrundas novadā” izstrādi un autoruzraudzību objektā; 

1.5. 2013. gada 11. februārī ar SIA „PRO VIA” noslēgto līgumu par būvprojekta 

tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, 

Skrundas novadā” būvekspertīzi; 

1.6. 2014. gada 18. jūlija Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sēdes 

protokola izrakstu (prot. Nr.42); 

1.7. 2014. gada 21. augusta Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas 

komisijas lēmumu Nr. 4-1.2/14-251. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus Skrundas novada Dome konstatē: 

2.1. 2012. gada 30. augustā ar LR Satiksmes ministriju noslēgtajā vienošanās 

Nr.SM2012/-46 par projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas 

ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu 

noteikts: 

Satiksmes ministrija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000088687, kā Eiropas 

Savienības fondu atbildīgā iestāde un Skrundas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 

90000015912, kā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, vienojas par kārtību 

projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu (A9) 

rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” (turpmāk – Projekts) īstenošanai, Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējuma (turpmāk – Atbalsta 

summa) piešķiršanai un Projekta uzraudzību darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības 

veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. 

aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros, nosakot, ka: 

1. Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 31.decembrim.  

2. Projekta izmaksu attiecināmības sākuma datums - 2012. gada 3. augusts un beigu 

datums – 2014.gada 31.decembris. 

3. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 2392100,62 (divi miljoni trīs simti deviņdesmit divi 

tūkstoši viens simts lati un sešdesmit divi santīmi) jeb EUR 3403652,54 (trīs miljoni 

četri simti trīs tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro un sešdesmit divi euro centi) 

4. Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 2201646,78 (divi miljoni divi simti viens tūkstotis 

seši simti četrdesmit seši lati un septiņdesmit astoņi santīmi) jeb EUR 3132661,14 (trīs 

miljoni viens simts trīsdesmit divi tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro un četrpadsmit 

euro centi) no tām: 

4.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir ne vairāk kā Ls 1651014,92 

(viens miljons seši simti piecdesmit viens tūkstotis četrpadsmit lati un deviņdesmit 

divi santīmi) jeb EUR 2349182,59 (divi miljoni trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši 

viens simts astoņdesmit divi euro un piecdesmit deviņi euro centi), kas ir 74,99% 

(septiņdesmit četri veseli un deviņdesmit deviņas simtdaļas procentu) no Vienošanās 

Speciālo noteikumu 4.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām; 

4.2. Saņēmēja līdzfinansējums ir 21,26% (divdesmit viens vesels un divdesmit sešas 

simtdaļas procentu) no Vienošanās Speciālo noteikumu 4.punktā minētajām 

attiecināmajām izmaksām, ne mazāks kā Ls 468070,11 (četri simti sešdesmit astoņi 

tūkstoši septiņdesmit lati un vienpadsmit santīmi) jeb EUR 666003,76 (seši simti 

sešdesmit seši tūkstoši un trīs euro un septiņdesmit seši euro centi). 

4.3. Valsts budžeta dotācija 3,75% (trīs veseli un septiņdesmit piecas simtdaļas 

procentu) no Vienošanās Speciālo noteikumu 4.punktā minētajām attiecināmajām 

izmaksām, ne vairāk kā Ls 82561,75 (astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti sešdesmit 

viens lats un septiņdesmit pieci santīmi) jeb EUR 117474,79 (viens simts 

septiņpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro un septiņdesmit deviņi euro 

centi) . 
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2.2. saskaņā ar projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu 

(A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” apstiprināto budžeta tāmi, paredzētais 

finansējums būvdarbiem ir Ls 2206013,09 (EUR 3138873,84), no kurām LS 2017104,50 

(EUR 2870081,13) ir attiecināmās izmaksas, LS 188908,59 (EUR 268792,71) 

neattiecināmās izmaksas. Finansējuma sadalījums būvniecības izmaksām ir ERAF 

finansējums 74,99% no attiecināmajām izmaksām, t.i., LS 1512626,66 (EUR 

2152273,83), Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 3,75 % no attiecināmajām 

izmaksām, t.i., Ls 75641,42 (EUR 107628,04), Skrundas pašvaldības līdzfinansējums 

21,26% no attiecināmajām izmaksām, t.i., Ls 428836,42 (EUR 610179,25) un 

neattiecināmo izmaksu daļa LS 188908,59 (EUR 268792,71), kopā Ls 617745,01 (EUR 

717807,29), 

2.3. saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 2014. gada 18. jūlija 

lēmumu (prot. Nr. 42), tiek nolemts iepirkuma, identifikācijas Nr. SNP 2014/8/ERAF 

„Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” līgumu slēgt ar 

SIA „Saldus Ceļinieks” par kopējo summu ar PVN 21% - EUR 3657928,83, 

2.4. Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija (turpmāk- Komisija) 

ir atļāvusi Skrundas novada pašvaldībai slēgt iepirkuma līgumu ar atklātā konkursā 

„Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” (id. Nr. SNP 

2014/8/ERAF) noteikto uzvarētāju un atstāt spēkā Skrundas novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem (Iepirkumu komisijas 2014. gada 

18. jūlija sēdes protokols Nr. 42), pamatojums - Komisijas 2014. gada 21. augusta 

lēmums Nr. 4-1.2/14-5251, 

2.5. SIA „Saldus Ceļinieks” piedāvātā līgumcena ar PVN 21%, t.i., EUR 3657928,83 par 

EUR 519054,99 pārsniedz ERAF līdzfinansētā projekta budžeta tāmē noteiktās izmaksas 

būvdarbiem, 

2.6. projekta budžeta tāmē paredzētās izmaksas būvprojekta izstrādei, autoruzraudzībai 

un būvuzraudzībai pārsniedz faktiskās līgumcenas un ir ietaupījums, kā arī ir iekļautas 

izmaksas neparedzētiem izdevumiem, ņemot vērā iepriekšminēto, pašvaldība ierosinās 

projekta grozījumus, lūdzot LR Satiksmes ministriju kā Atbildīgo iestādi pārvirzīt 

minētos finanšu līdzekļus EUR 309372,15, t.sk. PVN 21%, būvdarbu līgumcenas 

pieauguma daļējai segšanai. Līdz ar to faktiskais projekta neattiecināmo izmaksu 

pieaugums sastāda EUR 209682,84 ar PVN 21%, 

2.7. ņemot vērā neattiecināmo izmaksu pieaugumu, Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 

EUR 1251377,40 ar PVN 21%, no kura EUR 664651,02 ir attiecināmās izmaksas un 

EUR 586726,38 neattiecināmās izmaksas, 

2.8. projekta īstenošanai paredzēts ņemt ilgtermiņa kredītu Valsts kasē, 

2.9. pamatojoties uz SIA „Saldus Ceļinieks” piedāvājumā ietverto būvdarbu izpildes 

kalendāro grafiku, nepieciešams veikt ERAF līdzfinansētā projekta grozījumus, 

pagarinot īstenošanas termiņu līdz 2015.gada 31.augustam, 

2.10. saskaņā ar 2012. gada 30. augustā ar LR Satiksmes ministriju noslēgtās vienošanās 

Nr.SM2012/-46 par projektu Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas 

ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” nosacījumiem, projekta neizpildes 

gadījumā Atbildīgā iestāde var lemt par finanšu korekcijas piemērošanu 100% apmērā 

no projekta attiecināmajām izmaksām, kā rezultātā visas projekta izmaksas tiek segtas 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3. 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 1.daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus citos 

likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot ar  balsīm „par” - 10 (Gunta STEPANOVA, 

Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija 

KLEINBERGA), “pret”  - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
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3.1. atbalstīt būvdarbu līguma slēgšanu  ar SIA „Saldus Ceļinieks” par kopējo summu 

EUR 3657928,83 ar PVN 21%, 

3.2. akceptēt projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu 

(A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” kopējo izmaksu EUR 3713024,69, 

t.sk. PVN 21% palielinājumu (pielikums Nr. 2 “ERAF līdzfinansēta projekta Budžeta 

tāme ar grozījumiem”), 

 3. 3. konceptuāli atbalstīt ilgtermiņa kredīta ņemšanu Valsts kasē, 

3.4. atbalstīt ERAF līdzfinansētā projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 

2015.gada 31.augustam, 

 3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTE. 

 

 

 

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

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākošo kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 

18.09.2014., plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 25.09.2014., plkst. 0800.  

 

Sēde slēgta plkst. 0845 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga 

         28.08.2014. 

  

Sēdi protokolēja       I. Freimane 

         28.08.2014.  
 


