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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 

Skrundā 

2015.gada 30.decembrī                                                     Nr.19 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2015 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

noteikumos 1/2015 “Skrundas novada pašvaldības 2015.gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu 2016.gadam 

3. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju 

plāna aktualizēšanu  

4. Par konceptuālu atbalstu galvojuma piešķiršanai SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

kanalizācijas vada izbūves projektam Skrundas pilsētā 

5. Par Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu  

6. Par kritēriju apstiprināšanu grants seguma ceļu būvniecībai vai pārbūvei Skrundas novadā 

7. Par īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu  

8. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei “Munčukalns, III 

iecirknis”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atcelšanu  

10. Par adreses piešķiršanu ēkai XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

11. Par zemes vienības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, dalītā zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu  

12. Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

13. Par dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

pilnvarotajai personai un īres maksas noteikšanu  

14. Par īres līgumu pagarināšanu  

15. Par īres līgumu pārslēgšanu  

16. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību 

17. Par dzīvokļa maiņu 

18. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

20. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu  

21. Par Skrundas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmuma (prot. Nr. 18, 14.§) “Par 

dzīvojamās telpas maiņu” precizēšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 
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Piedalās  

deputāti: Aldis BALODIS 

 Ivo BĀRS 

 Andris BERGMANIS 

 Ivars GRUNDMANIS 

 Zigurds PURIŅŠ 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

  Ainārs ZANKOVSKIS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Gunārs ZEME (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās:  

pašvaldības izpilddirektors   Guntis PUTNIŅŠ 

sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

projektu vadītāja    Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

           valdes locekle Guna SKREBELE 

p/a „Sociālais dienests” direktore  Anda VĪTOLA 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina informatīvi izskatīt Raņķu pakalpojumu 

pārvaldes vadītāja Ritvara STEPANOVA iesniegumu par turpmākām pašvaldības teritorijas 

“Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, izmantošanas iespējām.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “Domes 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”, 

32.pantu, kas nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā 

norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2015 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

noteikumos 1/2015 “Skrundas novada pašvaldības 2015.gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu 2016.gadam 

3. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju 

plāna aktualizēšanu  



3 

4. Par konceptuālu atbalstu galvojuma piešķiršanai SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

kanalizācijas vada izbūves projektam Skrundas pilsētā 

5. Par Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu  

6. Par kritēriju apstiprināšanu grants seguma ceļu būvniecībai vai pārbūvei Skrundas novadā 

7. Par īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu  

8. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei “Munčukalns, III 

iecirknis”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atcelšanu  

10. Par adreses piešķiršanu ēkai XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

11. Par zemes vienības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, dalītā zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu  

12. Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

13. Par dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

pilnvarotajai personai un īres maksas noteikšanu  

14. Par īres līgumu pagarināšanu  

15. Par īres līgumu pārslēgšanu  

16. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību 

17. Par dzīvokļa maiņu 

18. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

20. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu  

21. Par Skrundas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmuma (prot. Nr. 18, 14.§) “Par 

dzīvojamās telpas maiņu” precizēšanu  

 

INFORMĀCIJAI 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ritvara STEPANOVA iesniegums par iespēju noteikt 

ieejas maksu pašvaldības īpašumā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un 

ierosinājums amatu sarakstā izveidot štata vietu “Ēkas un teritorijas uzraugs” kārtības 

uzturēšanai konkrētā teritorijā. 

 

1. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 10/2015 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

noteikumos 1/2015 “Skrundas novada pašvaldības 2015.gada budžets”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

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

budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu, kas paredz kārtību, 

kādā stājas spēkā saistošie noteikumi par budžetu un likumu „Par pašvaldību budžetiem””, 

atklāti balsojot, „par” – 10 (Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS),Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2015 “Grozījumi 2015.gada 29.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 “Skrundas novada pašvaldības 2015.gada 

 budžets”” (pielikums Nr. 1 uz 3 lpp.). 
 

2. § 

 Par Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu 2016.gadam  

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz LR Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1. panta pirmās daļas 2. punktu, kas 
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nosaka, ka “likumā ir lietoti šādi termini: atvasināta publiska persona — pašvaldība vai cita ar 

likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona. Tai ar likumu piešķirta sava 

autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Tai var būt 

sava manta” un likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu 2. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības 

dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Ivo BĀRS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS), 

Skrundas novada dome nolemj:  

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu 2016.gadam (pielikums Nr. 

2 uz 19 lpp.). 
 

3. § 

Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un 

investīciju plāna aktualizēšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „lai 

pildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt 

pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas 

attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”, 61.1 

panta trešo daļu, kas nosaka, ka „publisko apspriešanu nerīko par pašvaldības budžetu”, 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, kas paredz, ka „valsts un pašvaldības 

institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas 

iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts”, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

73.punktu, kas paredz, ka „rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, 

ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, 

Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam 

rīcības plānu un investīciju plānu (pielikums Nr. 3 uz 11 lp.), 

2. Publicēt aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam 

rīcības plānu un investīciju plānu Skrundas novada pašvaldības mājas lapā 

www.skrundasnovads.lv, 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
 

4. § 

Par konceptuālu atbalstu galvojuma piešķiršanai SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība” kanalizācijas vada izbūves projektam Skrundas pilsētā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 17.12.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

“Skrundas komunālā saimniecība”, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, 

iesniegumu par atbalstu galvojuma piešķiršanai kanalizācijas vada izbūves projektam, 

piedaloties ES Kohēzijas fonda aktivitātē “Atbalstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

http://www.skrundasnovads.lv/
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2.1. kanalizācijas vada izbūves projektu plānots realizēt Skrundas pilsētā, projekta 

teritorijā iekļaujot O. Kalpaka, Robežu, Sporta (daļēji), Rūpniecības, Parka, 

Strādnieku, Ziedu, Nākotnes, Smilšu, Lielā, Rīgas, Bērzu, Kalna, Brīvības, Meža, 

Priežu – Zvejnieku, Mazā ielas, 

2.2. kopējās projekta aptuvenās izmaksas bez PVN 988 493.00 EUR, no kurām 

Kohēzijas fonda finansējums 589 465.24 EUR, pašfinansējums 399 027.76 EUR, 

2.3. 2014.-2020.gada perioda ūdenssaimniecības projektiem projektu īstenošanas laikā 

(1. un 2. atlases kārtai  - 5 gadu laikā, 3.atlases kārtai – 4 gadu laikā no civiltiesiskā 

līguma noslēgšanas) obligāti jāsasniedz projektā norādītais faktisko pieslēgumu 

apjoms; 1.atlases kārtas projektu saņēmējiem tiks izvirzītas papildus prasības nosakot, 

ka 2018.gada beigās projekta ietvaros būs jāsasniedz konkrēti projekta starpposmu 

rādītāji (faktiskie pieslēgumi), 

2.4. 12.11.2015. Skrundas kultūras namā notika interesentu sapulce, kurā piedalījās 

vairāk kā 40 mājsaimniecību pārstāvji, no kuriem vēlmi pieslēgties izbūvētajai 

kanalizācijas sistēmai izteica 28 saimniecību pārstāvji. 

3. 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”, Ministru kabineta  2008.gada 25.marta noteikumiem Nr. 196 “Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
3.1. konceptuāli atbalstīt galvojuma piešķiršanu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

kanalizācijas vada izbūves projektam, piedaloties ES Kohēzijas fonda aktivitātē “Atbalstīt 

un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas 

iespējas”, 

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.  
 

5. § 

 Par Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrību  

pārvaldības noteikumu apstiprināšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

Saeimā 2014.gada 16.oktobrī pieņemts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likums, kas stājies spēkā 2015.gada 1.janvārī un nosaka atvasinātas publiskas 

personas kapitāla daļu pārvaldību. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 

ka “Ministru kabinets, Ministru kabineta loceklis, atvasinātas publiskas personas orgāns vai 

iestādes vadītājs izdod iekšējos normatīvos aktus: pats pēc savas iniciatīvas savas 

kompetences jautājumos” un 73.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka “publiskas 

personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos 

aktus par: pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu 

darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba aizsardzību iestādē, kā arī 

citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību (iekšējie noteikumi)”. Ievērojot Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33.pantu, kas nosaka, ka 

“atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija var noteikt kārtību, kādā atvasinātas 

publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un 

izvērtē atsevišķu atvasinātu publisku personu orgānu viedokli pirms vidēja termiņa darbības 

stratēģijas apstiprināšanas”, 34.pantu, kas nosaka, ka “(1) Atvasinātas publiskas personas 

kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu 

darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu 
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mērķu sasniegšanu. (2) Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, atvasinātas publiskas personas 

kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko 

rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības 

stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. (3) Atvasinātas publiskas personas augstākā 

lēmējinstitūcija var noteikt kārtību, kādā atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja 

pārstāvis izvērtē šā panta pirmajā daļā minētos kapitālsabiedrības darbības rezultātus”, 

35.pantu, kas nosaka, ka “(1) Atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija 

reglamentē kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, 

kurā atvasinātai publiskai personai ir izšķirošā ietekme. (2) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, 

nosakot kapitālsabiedrībai, kurā atvasinātai publiskai personai ir izšķirošā ietekme, dividendēs 

izmaksājamo peļņas daļu, ievēro: 1) kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu; 2) 

kapitālsabiedrības budžetu un tajā iekļauto peļņas prognozi; 3) vidēja termiņa darbības 

stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto sabiedrības budžetu nākamajiem gadiem, 

turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju piesaistes virzieniem, finanšu 

ieguldījumiem un to avotiem un citiem pasākumiem, kas palielina kapitālsabiedrības vērtību 

un kapitāla turpmāko atdevi; 4) nepieciešamību nodrošināt optimālu kapitāla struktūru (pašu 

kapitāla un aizņemtā kapitāla attiecību), sabalansējot finanšu riskus, kā arī izvērtējot kapitāla 

pietiekamības un atdeves rādītājus” un 37.pantu, kas paredz atvasinātas publiskas personas 

valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtību un Pārejas noteikumu 5.punktu, kas nosaka, 

ka “Atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija līdz 2015.gada 1.decembrim 

nosaka:1) kārtību, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem 

kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai publiskai personai kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības 

izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus atvasinātas publiskas personas 

kapitālsabiedrībā, kurā ir izveidota padome (šā likuma 37.panta pirmā daļa); 2) kārtību, kādā 

nosakāma dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai publiskai 

personai ir izšķirošā ietekme (šā likuma 35.panta pirmā daļa)”, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos 

likumā paredzētajos gadījumos”, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu un labas 

pārvaldības principus, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

1.Apstiprināt noteikumus „Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības 

noteikumi” (pielikums Nr. 4 uz 7 lpp.), 

2.Noteikt, ka noteikumu 37.punktā noteikto vidējās termiņa darbības stratēģijas projekts 

ir jāizstrādā un jāiesniedz izskatīšanai kapitāldaļu turētāja pārstāvim līdz 2016.gada 

30.martam, 

3.Lēmums nosūtāms izpildei Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes 

loceklim un kontrolei pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.   
 

6. § 

 Par kritēriju apstiprināšanu grants seguma ceļu būvniecībai  

vai pārbūvei Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

un 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt 

saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 

samazināšanu, kā arī ņemot vērā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p37
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p35
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pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” noteiktos atbalsta 

saņemšanas nosacījumus uzņēmējdarbību veicinošu un apdzīvotību saglabājošu, nozīmīgu 

pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei, atklāti balsojot, „par” –  12 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

1. Apstiprināt Skrundas novada uzņēmējdarbības veicināšanai, uzņēmējdarbības 

konkurētspējas paaugstināšanai un apdzīvotības saglabāšanai pašvaldības nozīmīgāko 

grants ceļu (to posmu) būvniecības vai pārbūves atlases kritērijus: 

Nr. 

p.k. 

Atlases kritērijs Apraksts  Papildinformācija 

1. 

Uzņēmumu, kas nodarbojas ar 

lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu 

un pārstrādi, skaits 

 

Lauksaimniecības 

uzņēmumi, kas izmanto 

minēto ceļa posmu 

ikdienā 

Z/s, SIA, 

pašnodarbinātās 

personas, 

p/saimniecības, u.tml. 

2.  Sasaiste ar integrēta tipa projektu 

Integrēta tipa projekts, 

kas tiek īstenots kopā ar 

pievadceļu izbūvi pie 

uzņēmējdarbības 

objektiem 

apakšpasākumā 

“Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un 

mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” 

Jāpārbauda, vai kāds no 

komersantiem nav 

iesniedzis projektu šajā 

aktivitātē. 

3. 

Uzņēmumu, kas nodarbojas ar 

nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību, 

skaits 

Vai ceļa posms ir 

svarīgs citas nozares 

uzņēmējiem 

Mežizstrāde, tūrisma 

nozares pārstāvji, u.tml. 

4. Ceļa tehniskais stāvoklis 
Ceļš (ceļa posms) ir ļoti 

sliktā tehniskā stāvoklī 

Foto, atzinums/slēdziens 

(ja pieejams) 

5.  Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana 

Ceļš tiek izmantots 

skolēnu pārvadājumu 

nodrošināšanai 

 

6. 
Citu publisko pakalpojumu 

nodrošināšana 

Vai ceļš svarīgs citu 

publisko pakalpojumu 

nodrošināšanai 

Auto veikals, pasts, 

sabiedriskais transports, 

u.c. 

 

2. Uzdot Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļai veikt šādas darbības, lai 

nodrošinātu pašvaldības un vietējo uzņēmēju apspriedes sekmīgu norisi: 

2.1. 2016.gada janvārī organizēt vietējo uzņēmēju apspriedi, kuras laikā 

nepieciešams izveidot pagasta uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants 

ceļu/ielu sarakstu prioritārā secībā. Informāciju par plānotās apspriedes norises 

vietu, laiku, darba kārtību un uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo 

pašvaldības grants ceļu un ielu noteikšanas kritērijiem izvietot uz ziņojuma 

dēļiem visās pakalpojumu pārvaldēs vismaz piecas darba dienas pirms plānotās 

apspriedes datuma, 

2.2. informāciju par plānoto apspriedes vietu, laiku, darba kārtību nosūtīt 

Skrundas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālistam Didzim 

STRAZDIŅAM uz e-pastu didzis.strazdins@skrunda.lv ievietošanai novada 

pašvaldības mājas lapā vismaz piecas darba dienas pirms plānotā pasākuma 

datuma, 

2.3. līdz 2016.gada janvāra beigām sagatavot prioritāro pašvaldības 

rekonstruējamo grants ceļu sarakstu pēc apstiprinātiem kritērijiem, 

mailto:didzis.strazdins@skrunda.lv
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3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI un 

Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

7. § 

 Par īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka 

“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas” un 

61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar 

domes apstiprinātajiem nolikumiem”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo 

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

1. Pārsaukt Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma privatizācijas komisiju 

par Skrundas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisiju, 

2. Apstiprināt nolikumu „Skrundas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijas nolikums” (pielikums Nr. 5 uz 3 lpp.), 

3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas novada domes 

27.08.2009. sēdē (prot. Nr. 9, 14.§) apstiprinātais Skrundas novada pašvaldības 

īpašumu privatizācijas komisijas nolikums, 

4. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot tehniskai sekretārei Dacei BUĶELEI. 
 

8. § 

Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei “Munčukalns, III 

iecirknis”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas būvvaldes vadītāja Kaspara DZEŅA ierosinājumu 

izsniegt derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts atradnei “Munčukalns, III iecirknis”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 20.08.2015. saņemts XXX, reģ. Nr. XXX, ar 

juridisko adresi XXX, Rīga, LV-1004, iesniegums (reģ. Nr. 2.3.14/4) ar lūgumu izdot 

Derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts atradnei „Munčukalns, III iecirknis”, kas 

atrodas zemes īpašumā „Skrundas purva mežs”, Skrundas  pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. saskaņā ar LR likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta 5.daļas 1.punktu vietējā 

pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un, ievērojot Valsts vides dienesta 

noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. 

Atļauju izsniegšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa 

noteikumos Nr. 280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas 

vispārīgā kārtība”, 

2.3. zemes īpašums „Skrundas purva mežs”, kadastra Nr. XXX, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu XXX, ar kopējo platību XXX ha, reģistrēts Skrundas  pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. XXX, īpašnieks Latvijas valsts LR Zemkopības 

ministrija ,reģ. Nr. 90000064161, 

2.4. 02.07.2015. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izdevusi 

Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņu) atradnes pasi, derīga līdz 2040.gada 1. 

jūlijam un ieguves limitu smilts atradnei „Munčukalns, III iecirknis”, Skrundas  

pagasts, Skrundas novads, A kategorijas krājuma atradnes platība XXX  tūkst. m2. 

Derīgo izrakteņu veids: smilts XXX tūkst. m3, 
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2.5. saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1055 

„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu atļauju un atradnes pasi” 4.punktu valsts nodeva par bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142.29 euro, kas ieskaitāma vietējās pašvaldības 

budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas bieži sastopamie derīgie izrakteņi. 

3. Izvērtējot iesniegtos dokumentus un pamatojoties uz LR likuma „Par zemes dzīlēm” 

4.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 06.septembra noteikumu Nr. 696 

„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība” 26.,27.,32.,33., Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 

Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu atļauju un atradnes pasi” 4., 5. un 7.punktu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos 

likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

3.1. izsniegt XXX, reģ. Nr.XXX, ar juridisko adresi XXX, Rīga, LV-1004, bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts atradnei ”Munčukalns, III 

iecirknis”, A kategorijas krājumam, kas atrodas zemes īpašumā „Skrundas purva 

mežs” (kadastra Nr. XXX, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu XXX), Skrundas  

pagastā, Skrundas novadā. Atļauju izsniegt uz laiku līdz 2040.gada 1. jūlijam, 

3.2. pirms atļaujas saņemšanas XXX, nepieciešams samaksāt valsts nodevu EUR 

142.29 (viens simts četrdesmit divi eiro, 29 centi), ieskaitot to Skrundas novada 

pašvaldības kontā. 
 

9. § 

 Par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles atcelšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/11 no 17.12.2015. par pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā ielā 9, 

Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. XXX, atcelšanu. 

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

ka pašvaldībām, lai izpildītu savas funkcijas, likumā noteiktā kārtībā ir pienākums „racionāli 

un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

 2.1. atcelt pašvaldības nekustamā īpašuma - Lielā ielā 9, Smilgās, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. XXX, izsoli 12.01.2016., 

 2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.1.1/11 no 17.12.2015. (pielikums Nr. 6 uz 1 lp.),  

 2.3. atcelt Skrundas novada domes 26.11.2015. sēdes (prot. Nr. 18, 5.§) lēmumu „Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā ielā 9, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

zemes kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 

 2.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.  
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10. § 

Par adreses piešķiršanu ēkai XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 23.11.2015. pašvaldībā saņemto XXX, juridiskā adrese 

XXX, Rīga, Nekustamā īpašuma direkcijas direktora XXX iesniegumu par adreses 

piešķiršanu Bagāžas un kravas pieņemšanas ēkai dzelzceļa stacijas „Skrunda” teritorijā, būves 

kadastra apzīmējums XXX.  

2. Pamatojoties uz LR 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 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. piešķirt Bagāžas un kravas pieņemšanas ēkai, kura atrodas dzelzceļa stacijas 

„Skrunda” teritorijā (būves kadastra apzīmējums XXX) adresi XXX, Skrunda, 

Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

11. § 

  Par zemes vienības XXX, Raņķu pagastā,  

Skrundas novadā, dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 08.12.2015. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Raņķos, 

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības XXX, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX 

saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 

XXX, 

2.2. īpašums sastāv no zemes vienības, kadastra numurs XXX, XXX ha platībā. 

3. Pamatojoties uz LR 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” trešo daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 12 

(Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

3.1. noteikt zemes vienībai XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX, dalīto lietošanas mērķi: XXX ha platībā - 0201 – zemes, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība un XXX ha platībā - 0601 – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, 
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3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM.  
 

12. § 

 Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 23.10.2015. pašvaldībā saņemto XXX, dzīves vieta XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no XXX zemes vienībām XXX ha kopplatībā. 

3. Pamatojoties uz LR 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”, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, 11.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo 

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt saimniecību XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, XXX ha platībā 

piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, zemes 

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

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

  Par dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  

pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai un īres maksas noteikšanu 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 10.12.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, dzīvojamās mājas pilnvarotās personas XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. 07.12.2015. notikusi dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā pieņemts lēmums dzīvojamās mājas 

apsaimniekošanas tiesības nodot dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

pilnvarotai personai XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.2. dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas 

pienākumus līdz šim veic SIA „Skrundas komunālā saimniecība”,   

2.3. Skrundas novada pašvaldībai norādītājā mājā pieder divi dzīvokļi,  

2.4. dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kopsapulcē pieņemts lēmums 

apsaimniekošanas tiesības nodot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai 
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personai XXX, 

2.5. LR Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrā un trešā daļa nosaka sekojošo: 

“Vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par: 1) kopīpašumā 

esošās daļas pārgrozīšanu (palielināšanu, samazināšanu); 2) kopīpašumā esošās daļas 

lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā; 3) dzīvokļu īpašnieku 

pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un atcelšanu 4) pilnvarojuma došanu un 

atsaukšanu; 5) lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu; 6) kopīpašumā esošās 

daļas nodošanu lietošanā; 7) kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu; 8) 

atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam; 

9) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību; 10) 

citiem jautājumiem, kurus dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst 

vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē”, un “Dzīvokļu īpašnieku kopības 

lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu 

īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu 

īpašumiem, izņemot tos gadījumus, kuros šā likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma 

pieņemšanai nepieciešamais balsu skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu 

noteikusi pati dzīvokļu īpašnieku kopība”. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

3.1. nodot dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesības 

dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  pilnvarotai personai XXX, 

personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ar 01.01.2016., 

3.2. noteikt, ka vienlaicīgi ar apsaimniekošanas tiesībām pilnvarotai personai tiek 

nodota apsaimniekošanā dzīvojamai mājai pieguļošā teritorija, 
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3.3. atļaut apsaimniekošanas maksu, maksu par sadzīves atkritumu izvešanu un īres 

maksu iekasēt dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai XXX sākot ar 2016. gada 

janvāra mēnesi, 

3.4. noteikt, ka pašvaldības dzīvokļu īrniekiem īres maksa, sākot ar 01.01.2016., ir 

EUR 0.15 par vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru, ko par pašvaldības 

dzīvokļiem iekasē pilnvarotā persona XXX un pārskaita Skrundas novada 

pašvaldībai pēc piestādītā rēķina, 

3.5. uzdot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklei Gunai 

SKREBELEI sagatavot dokumentāciju, kura nepieciešama mājas pārvaldīšanas 

tiesību nodošanai un parakstīt mājas pieņemšanas – nodošanas aktu, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

14. § 

 Par īres līgumu pagarināšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

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 20.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 25.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 27.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 01.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 03.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 04.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 07.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 07.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 07.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.10. Skrundas novada pašvaldībā 08.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.11. Skrundas novada pašvaldībā 11.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.12. Skrundas novada pašvaldībā 14.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.13. Skrundas novada pašvaldībā 14.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.14. Skrundas novada pašvaldībā 14.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

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

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

kādu termiņu slēdzams īres līgums”, 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, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 
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mājām” 10 .pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis un  11.pantu, kas 

nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo 

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 

nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu 

uz sešiem mēnešiem,  

3.2. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļa īres 

līgumu uz vienu gadu, 

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

uz vienu gadu, 

3.4. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres 

līgumu uz sešiem mēnešiem,  

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

uz trīs gadiem, 

3.6. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

dzīvokļa īres līgumu uz trīs gadiem, 

3.7. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres 

līgumu uz sešiem mēnešiem,  

3.8. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

dzīvokļa īres līgumu uz trīs gadiem, 

3.9. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

dzīvokļa īres līgumu uz vienu gadu, 

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

uz trim mēnešiem, 

3.11. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļa 

īres līgumu uz vienu gadu, 

3.12. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.13. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

dzīvokļa īres līgumu uz trim mēnešiem, 

3.14. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

15. § 

  Par īres līgumu pārslēgšanu 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumu par  īres līguma 

pārslēgšanu uz cita īrnieka vārda. 

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

15.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

iesniegums ar lūgumu pārslēgt dzīvokļa īres līgumu XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, no vīra 

XXX vārda (miris XXX) uz sava vārda.  

3. Pamatojoties uz LR likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka 

„īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs 

ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt 

dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo 

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 
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SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” -nav, „atturas” – nav,  

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. atļaut dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, īres līgumu 

pārslēgt no XXX vārda uz XXX vārda,  

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

16. § 

 Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 15.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli 

Rudbāržos, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 14.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos. 

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

nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādai jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo 

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

dzīvokli XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, noslēdzot īres līgumu 

uz vienu gadu, 

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

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

pieņemšanas brīža, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

17. § 

  Par dzīvokļa maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 14.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt dzīvokli uz XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 14.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt dzīvokli uz XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 14.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt dzīvokli uz XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas 
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nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādai jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, 24.pantu, kas nosaka palīdzību īrētās dzīvojamās 

telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

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

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem,  

3.2. atļaut XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, mainīt 

dzīvokli uz XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu 

uz vienu gadu, 

3.3. atļaut XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, mainīt 

dzīvokli uz XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu 

uz vienu gadu, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

18. § 

 Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

L. ROBEŽNIECE 
 

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 19.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Kuldīgā, 

Kuldīgas novadā, iesniegums par atteikumu no īrētā dzīvokļa XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 03.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu 

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

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sakarā ar īrnieces nāvi,  

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 08.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

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

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 10.12.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

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

XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās 

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

3.1. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, īres līguma tiesības uz 

dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

3.2. pārtraukt ar XXX īres līguma tiesības uz dzīvokli XXX,  Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, 

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

līguma tiesības uz dzīvokli XXX, Skrundā, 

3.5. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, īres 

līguma tiesības uz dzīvokli XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
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19. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

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

dzīvesvietas anulēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 23.11.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX, 

personas kods XXX, un XXX, personas kods XXX,  deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

no adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.3. 24.11.2015. XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4. XXX un XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušies, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 09.12.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX, 

personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, 

2.6. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.7. 10.12.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.8. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Pamatojoties uz LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu 

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

Ministru Kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 ”Kārtībā, kādā anulējamas ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

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

novadā,  

3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

3.3. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

3.4. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

FREIMANI.  
 

20. § 

 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par sociālā 

statusa piešķiršanu pašvaldībai piederošam dzīvoklim XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām” 

4.panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas 

statusa noteikšanas kārtību un nosaka, ka „sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas 

statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu”, trešo daļu, 

kas nosaka, ka „sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, 

kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā izteikušas vēlēšanos 
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īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta 

noteikumos paredzēto normu”, 5.pantu, kas nosaka personas (ģimenes), kurām ir tiesības īrēt 

sociālos dzīvokļus, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. dzīvoklim XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, piešķirt sociālā 

dzīvokļa statusu, ar 01.01.2016., 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

21. § 

Par Skrundas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmuma  

(prot. Nr. 18, 14.§) “Par dzīvojamās telpas maiņu” precizēšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par Skrundas 

novada domes 26.11.2015. sēdes lēmuma (prot. Nr.18, 14.§) “Par dzīvojamās telpas maiņu” 

precizēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada domes 26.11.2015. sēdē pieņemts lēmumu par dzīvokļa maiņu 

XXX, piešķirot dzīvokli XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

2.2. dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kopējā platība ir 

71.4 m2, 

2.3. no SIA “Skrundas komunālā saimniecība” saņemts lūgums precizēt XXX 

piešķirto izīrējamo platību iepriekš minētā kopējā trīs istabu dzīvoklī. 

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

nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādai jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, 24.pantu, kas nosaka palīdzību īrētās dzīvojamās 

telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

3.1. precizēt Skrundas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmumu (prot. Nr. 18, 14.§) 

“Par dzīvojamās telpas maiņu”, izsakot 3.1.punktu šādā redakcijā: 

“Atļaut XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, mainīt 

dzīvojamo telpu XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uz dzīvojamo 

telpu XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz 

sešiem mēnešiem; 

Piešķirt XXX dzīvoklī XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, vienu 

istabu ar Nr. 1 un koplietošanas telpas, nosakot kopējo izīrējamo platību 47.8 m2,”, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājam 

Ritvaram STEPANOVAM, kurš klātesošos informē par pašvaldības īpašuma “Mežaine”, 

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, turpmāku izmantošanu. Pēdējos mēnešos pieaudzis personu 

skaits, kuri vēlas apskatīt bijušā Skrundas lokatora teritoriju, neskatoties uz to, ka gadalaiks 

varbūt nav īpaši piemērots objekta apskatei. Tāpat pieaudzis to personu skaits, kas minētajā 

teritorijā nodarbojas ar vandālismu. Lielākā daļa no teritorijas apmeklētājiem ir lietuviešu 

jaunieši. Aprunājoties ar cilvēkiem, viņi ir gatavi maksāt par ieejas biļetēm teritorijā. Tāpēc 
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lietderīgi būtu organizēt no pašvaldības puses ieejas maksas iekasēšanu un turpmāku 

teritorijas uzraudzību.  

Noklausoties Ritvara STEPANOVA sagatavoto prezentāciju, Loreta ROBEŽNIECE informē 

deputātus, ka līdz nākošai apvienotai komiteju sēdei uzdots pašvaldības speciālistiem rast 

risinājumu turpmākai teritorijas lietderīgai izmantošanai.  

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākamo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 21.janvārī, plkst. 

800, bet kārtējo domes sēdi 28.janvārī, plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece  

          30.12.2015. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          30.12.2015.  


