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SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 10
Skrundas novadā,
Skrundā

2014. gada 31.jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā”
2. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projektam “Skrundas novada Rudbāržu pagasta
Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
3. Par piedalīšanos projektā “Es vēroju, tu vēro, viņi vēro!”
4. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu
5. Par zemes vienības izdalīšanu un nodošanu atsavināšanai
6. Par zemes vienības “Austrumi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, dalītā lietošanas
mērķa noteikšanu
7. Par zemes vienības izdalīšanu ēkas Darbnīcas iela 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, uzturēšanai un nodošanu atsavināšanai
8. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai “Biķernieki 1”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā
9. Par zemes ierīcības lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Lejas Dziedoņi”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
10. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
11. Par dzīvokļu piešķiršanu
12. Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
13. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE
Piedalās
Deputāti:

Gunta STEPANOVA
Zigurds PURIŅŠ
Rihards VALTENBERGS
Aldis BALODIS
Gunārs ZEME
Ainārs ZANKOVSKIS
Ivars GRUNDMANIS
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Ivo BĀRS
Aldis ZALGAUCKIS
Sēdē nepiedalās deputāti
Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Loreta ROBEŽNIECE (piedalās Latvijas Nacionālā kultūras centra un Kultūras centra
asociācijas rīkotajā profesionālās pilnveides metodiskajā seminārā – nometnē „Vasaras skola”,
Mazsalacā)
Aivars SEBEŽS (aizņemts pamatdarbā)
Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Klausās
finanšu nodaļas vadītāja
Ināra MUCENIECE
pašvaldības izpilddirektors
Guntis PUTNIŅŠ
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE
projektu speciāliste
Kristīne VĒRDIŅA
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekle
Guna SKREBELE
zemes lietu speciālists
Normunds DANENBERGS
Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” vadītāja
Dzintra EGLĪTE
Skrundas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Antra EISAKA
locekle
Anna LEILONE
locekle
Aija VANAGA
locekle
Ilona RĪTIŅA
Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus
jautājumus:
1. Par zemes vienības platības precizēšanu Skrundas novadā
2. Par Skrundas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu
Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 32.pantu, kas nosaka, ka “ Apspriežamos jautājumus
dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar domes
lēmumu. Ārkārtas sēdes darba kārtību dome nedrīkst grozīt”, atklāti balsojot, “par” - 10
(Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS,
Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā”
2. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projektam “Skrundas novada Rudbāržu pagasta
Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
3. Par piedalīšanos projektā “Es vēroju, tu vēro, viņi vēro!”
4. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu
5. Par zemes vienības izdalīšanu un nodošanu atsavināšanai
6. Par zemes vienības “Austrumi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, dalītā lietošanas
mērķa noteikšanu
7. Par zemes vienības izdalīšanu ēkas Darbnīcas iela 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, uzturēšanai un nodošanu atsavināšanai
8. Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai “Biķernieki 1”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā
9. Par zemes ierīcības lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Lejas Dziedoņi”,
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Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
10. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
11. Par dzīvokļu piešķiršanu
12. Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
13. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
14. Par zemes vienības platības precizēšanu Skrundas novadā
15. Par Skrundas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu
1. §
Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projektam “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 21.07.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda,
Skrundas novads, iesniegumu par galvojuma piešķiršanu aizdevuma saņemšanai projekta
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” īstenošanai.
2. Pamatojoties uz MK 25.03.2008. noteikumu Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem" 6. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldība var ņemt aizņēmumu
vai sniegt galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības
lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto
galvojumu”, 17. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības iesniegumu galvojuma sniegšanai
izskata padomes sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti
šādi dokumenti:17.1. pašvaldības domes lēmums sniegt galvojumu. Lēmumā norāda
kapitālsabiedrību, kam tiek sniegts galvojums, un pašvaldības kapitāla daļu skaitu attiecīgajā
kapitālsabiedrībā (procentuāli), aizņēmuma apmēru un mērķi, paredzētos atmaksas termiņus
un plānotā aizņēmuma procentu likmi;17.2. saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu sagatavots
galvojuma sniegšanas iesniegums (5.pielikums);17.3. pašvaldības izziņa par pašvaldības
kreditoru un debitoru parādiem dokumentu iesniegšanas
mēneša
pirmajā
datumā;17.4. kapitālsabiedrības vadītāja apliecinājums, ka kapitālsabiedrībai dokumentu
iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;
17.5. finanšu pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins), kas raksturo
kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli par iepriekšējo saimniecisko gadu;17.6. pašvaldības
aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs, iekļaujot tajā arī jauno plānoto
galvojumu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Galvot SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, (100%
kapitāldaļas pieder Skrundas novada pašvaldībai) aizdevuma līdz 124 837.99 EUR
(viens simts divdesmit četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi euro un 99 centi)
saņemšanai uz 20 gadiem (līdz 01.01.2035.) ar 2.096% likmi (5 gadu mainīgā
procentu likme), pamatsummas atmaksu uzsākot 2016.gada janvārī, projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” (Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/028/088) īstenošanai.
2. §
Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projektam “Skrundas novada
Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 21.07.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda,
Skrundas novads, iesniegumu par galvojuma piešķiršanu aizdevuma saņemšanai projekta
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“Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība”.
2. Pamatojoties uz MK 25.03.2008. noteikumu Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem" 6. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldība var ņemt aizņēmumu
vai sniegt galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības
lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto
galvojumu”, 17. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības iesniegumu galvojuma sniegšanai
izskata padomes sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti
šādi dokumenti:17.1. pašvaldības domes lēmums sniegt galvojumu. Lēmumā norāda
kapitālsabiedrību, kam tiek sniegts galvojums, un pašvaldības kapitāla daļu skaitu attiecīgajā
kapitālsabiedrībā (procentuāli), aizņēmuma apmēru un mērķi, paredzētos atmaksas termiņus
un plānotā aizņēmuma procentu likmi;17.2. saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu sagatavots
galvojuma sniegšanas iesniegums (5.pielikums);17.3. pašvaldības izziņa par pašvaldības
kreditoru un debitoru parādiem dokumentu iesniegšanas
mēneša
pirmajā
datumā;17.4. kapitālsabiedrības vadītāja apliecinājums, ka kapitālsabiedrībai dokumentu
iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;
17.5. finanšu pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins), kas raksturo
kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli par iepriekšējo saimniecisko gadu;17.6. pašvaldības
aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs, iekļaujot tajā arī jauno plānoto
galvojumu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Galvot SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, (100%
kapitāldaļas pieder Skrundas novada pašvaldībai) aizdevuma līdz 180 103.28 EUR
(viens simts astoņdesmit tūkstoši viens simts trīs euro un 28 centi) saņemšanai uz 20
gadiem (līdz 01.01.2035.) ar 2.096% likmi (5 gadu mainīgā procentu likme),
pamatsummas atmaksu uzsākot 2016.gada janvārī, projekta „Skrundas novada
Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības
attīstība” (Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/027/011) īstenošanai.
3. §
Par piedalīšanos projektā “Es vēroju, tu vēro, viņi vēro!”
N. KLEINBERGA, K. VĒRDIŅA
1. Skrundas novada domes apvienotās komiteju sēdes deputāti izskata jautājumu par Skrundas
vidusskolas piedalīšanos Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas projektu konkursa
"Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi” ar projektu
“Es vēroju, tu vēro, viņi vēro!”. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu projektu
speciālistei Kristīnei VĒRDIŅAI, kura informē par projektā plānotajām aktivitātēm.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, kas nosaka, ka funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums
“atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības
finanšu līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var “pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – ___, „pret” – ___,
„atturas” – ___, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. līdzfinansēt Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas projektu konkursa
"Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi”
projektu “Es vēroju, tu vēro, viņi vēro!” Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro, nulle centi), no tām 16% jeb 583.00 EUR (pieci simti
astoņdesmit trīs euro, nulle centi) pašvaldības līdzfinansējums,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.
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4. §
Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 09.07.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, iesniegumu par zemes un garāžas I Nr.5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, nomas līguma laušanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 01.08.2010. Skrundas novada
pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, noslēgts zemes un garāžas I Nr.5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nomas līgums, nosakot nomas maksu Ls 2.86 (divi lati un astoņdesmit seši
santīmi) jeb EUR 4.07 (četri eiro, septiņi centi) mēnesī, t.i., par 1 m2 Ls 0.10 + PVN.
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, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. izbeigt ar XXX, dzīvo XXX, noslēgto zemes un garāžas I Nr.5, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, nomas līgumu,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
5. §
Par zemes vienības izdalīšanu un nodošanu atsavināšanai
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 02.07.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Rudbāržu
pagasta zemnieku saimniecības XXX, juridiskā adrese XXX, Skrundas novads, īpašnieka
XXX iesniegumu par zemes vienības daļas iegādi no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
„Rudbāržkalns”, Rudbāržos Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „Rudbāržkalns”,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piekrīt pašvaldībai
saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu „Par
pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka
„pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, „par” –
10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS,
Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. izdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Rudbāržkalns”, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienību 1.28 ha
platībā,
3.2. atdalāmai zemes vienībai 1.28 ha platībā piešķirt adresi Darbnīcas iela 5,
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības lietošanas
mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve,
3.3. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM gatavot
dokumentus zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā un pasūtīt
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vērtēšanu zemes vienības atsavināšanai,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.
6. §
Par zemes vienības “Austrumi”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, dalītā lietošanas mērķa noteikšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas
05.06.2014. vēstuli Nr. 9-01/362957-1/2 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
7.punktu, kas nosaka, ka “zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar
kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis
atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes
vienībai”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. noteikt zemes vienībai „Austrumi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, dalīto zemes lietošanas mērķi: 7.6 ha platībā - 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība un 2.0 ha platībā (kadastra
apzīmējums XXX) - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.
7. §
Par zemes vienības izdalīšanu ēkas Darbnīcas iela 3, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzturēšanai un nodošanu atsavināšanai
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 16.07.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
juridiskā adrese XXX, Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas XXX iesniegumu par zemes
gabala izdalīšanu ēkas Darbnīcas ielā 3, Rudbāržos Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
uzturēšanai un zemes gabala iegādi.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009.
sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju
izvērtēšanu lauku apvidos”.
2.2. ēka Darbnīcas ielā 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, pieder XXX, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka
„pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, „par” –
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10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS,
Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. izdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Rudbāržkalns”, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienību 0.18 ha platībā
ēkas Darbnīcas ielā 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, uzturēšanai,
3.2. atdalāmai zemes vienībai 0.18 ha platībā piešķirt adresi Graudu iela 5, Rudbārži,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības lietošanas mērķis –
1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve,
3.3. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM gatavot
dokumentus zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā un pasūtīt
vērtēšanu zemes vienības atsavināšanai,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.
8. §
Par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai
“Biķernieki 1”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 14.07.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai, kura
atrodas uz zemes vienības „Biķernieki 1”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals „Biķernieki 1”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX, Rudbāržu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.XXX, uz zemes gabala atrodas zemes īpašniekam jaunuzcelta
dzīvojamā māja bez adreses.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”,
Ministru kabineta 2009. gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav,
„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piešķirt dzīvojamai mājai, kura atrodas uz zemes vienības „Biķernieki 1”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, adresi „Biķernieki 1”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
9. §
Par zemes ierīcības lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam
“Lejas Dziedoņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 07.07.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Lejas Dziedoņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā.
2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības
projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai
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būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un
ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības
projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī kopīpašumā esošo)
sadalīšanai”, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka
„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu”, likuma “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un
ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 20.pantu, kas nosaka, ka
„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas,
ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā
– valsts adrešu reģistrā”, Ministri kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot,
„par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. apstiprināt 07.07.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu „Lejas Dziedoņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
2.2. no zemes vienības, kadastra apzīmējums XXX, atdalāmai zemes vienībai 10.5 ha
platībā, piešķirt nosaukumu „Lejas Dziedonīši”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. paliekošai zemes vienībai 11.1 ha platībā atstāt nosaukumu „Lejas Dziedoņi”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0102 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
10. §
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 26.06.2014. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli
Rudbāržos,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 14.07.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 30.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 17.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt divistabu dzīvokli
Dzeldā,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 16.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Nīkrācē,
2.6. Skrundas novada pašvaldībā 12.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Nīkrācē.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.pantu, kas
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nosaka kārtību, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, atklāti
balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. uzņemt XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Skrundas novadā 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 vispārējā kārtībā,
3.3. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.4. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.5. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.6. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu
VĪTOLU.
11. §
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 16.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Nīkrācē,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Nīkrācē,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 14.07.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas
nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādai jābūt izīrējamai dzīvojamai telpai,
19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā,
slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.2. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā,
slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.3. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā,
slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.4. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas,
3.5. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA ”Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
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12. §
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 26.06.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 16.07.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 10.07.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 16.07.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 16.07.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.6. Skrundas novada pašvaldībā 16.07.2014. 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” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka „persona (ģimene) ir sociāli
maznodrošināta (trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums””, un 10 .pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis un
11.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. 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 vienu
gadu un noslēgt vienošanos par parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”,
3.3. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem,
3.4. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz
nenoteiktu laiku,
3.5. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu
gadu,
3.6. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu
gadu,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
13. §
Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par atteikumu
no piešķirtā dzīvokļa.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka
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2.1. Skrundas novada pašvaldībā 01.07.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 10.07.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, 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” – 10
(Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS,
Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli
XXXX, Skrundas novadā,
3.2. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli
XXX, Skrundas novadā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
14. §
Par zemes vienības platības precizēšanu Skrundas novadā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par zemes vienības platības precizēšanu.
2. Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka
“pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību” un Skrundas novada teritoriju
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ,
Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav,
„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. precizēt zemes gabalam Sporta ielā 1/3, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, platību no 0.1765 ha uz 0.5067 ha,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
15. §
Par Skrundas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.
punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes,
pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu
nolikumus” un 26. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt)
bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus”, Bāriņtiesu likuma 2. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības
iestāde”, 9. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības
dome uz pieciem gadiem”, atklāti balsojot, “par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Ievēlēt Antru EISAKU par Skrundas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju,
2. Ievēlēt Aiju VANAGU par Skrundas novada Bāriņtiesas locekli,
3. Ievēlēt Ilonu RĪTIŅU par Skrundas novada Bāriņtiesas locekli,
4. Ievēlēt Annu LEILONI par Skrundas novada Bāriņtiesas locekli,
5. Uzdot administratīvo lietu nodaļas vadītājai Ingai FREIMANEI sagatavot
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vienošanos pie darba līguma par termiņa pagarinājumu iepriekš minētiem Bāriņtiesas
locekļiem un priekšsēdētājai.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo
domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākošo kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt
21.08.2014., plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 28.08.2014., plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0845
Sēdi vadīja

N. Kleinberga
31.07.2014.

Sēdi protokolēja

E. Pole
31.07.2014.
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