LATVIJAS REPUBLIKA

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326
tālr.63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 14
Skrundas novadā,
Skrundā

2012. gada 25. oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 1000
Sēdi atklāj plkst. 1000
Darba kārtība:
1. Par papildus finansējuma piešķiršanu biedrības „Ventas krasti” projektam „Triju paaudžu
tikšanās vieta Skrundā”
2. Par dalību individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs”
3. Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
4. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma
apstiprināšanu
5. Par telpu Raiņa ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma izbeigšanu ar Skrundas
Profesionālo vidusskolu
6. Par telpu nomu Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš”
7. Par I. B. iesniegumu
8. Par telpu grupas sadalīšanu un adreses piešķiršanu dzīvokļiem
9. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vecausekļi”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabalu sadalīšanai, zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā
īpašuma „Smiltnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
11. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu
12. Par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi
13. Par zemes gabalu ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs, nosaukumu piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
14. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
15. Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā
16. Par saistošo noteikumu Nr. 9/2012 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu
nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā” apstiprināšanu
17. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku” apstiprināšanu
18. Par saistošo noteikumu Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”
apstiprināšanu
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
20. Par dzīvokļu piešķiršanu
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21. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
23. Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītājiem
24. Grozījumi Skrundas novada pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā Skrundas novada
pašvaldība aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA
Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE
Piedalās
Deputāti:

Rudīte KRONLAKA
Gunta STEPANOVA
Dzintra VEĢE
Aldona ZĪDERE
Rihards VALTENBERGS
Andris Vilnis SADOVSKIS
Inga FLUGRĀTE
Ainārs ZANKOVSKIS
Inta BERGMANE
Inese IVĀNE
Ainars PIĻECKIS
Marina LĀKUTE

Sēdē nepiedalās deputāti
Ivars GRUNDMANIS (slims)
Juris JAUNZEMS (nav informējis par neierašanās iemeslu)
Klausās
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs
valdes loceklis
attīstības nodaļas vadītāja
būvvaldes vadītājs
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
izpilddirektors
administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
zemes ierīkotājs
finanšu nodaļas vadītāja
p/i „Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” direktore
tehniskā sekretāre
bāriņtiesas priekšsēdētāja

Aivars RUDZROGA
Valdis DANENBERGS
Zane EGLĪTE
Kaspars DZENIS
Dainis EISAKS
Guntis PUTNIŅŠ
Inga FREIMANE
Benita LIELĀMERE
Normunds DANENBERGS
Ināra MUCENIECE
Maruta BRIZGA
Dace BUĶELE
Antra EISAKA

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus
jautājumus:
1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas
novadā, atsavināšanu, ieguldot to SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitālā
2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
3. Par zemes gabala platības precizēšanu un zemes gabala robežu skices apstiprināšanu
4. Par dzīvokļu komisijas sastāva maiņu
5. Par telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu ar
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Skrundas Profesionālo vidusskolu
6. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai tos
jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja
tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, atklāti balsojot,
“par” - 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE,
Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE,
Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par papildus finansējuma piešķiršanu biedrības „Ventas krasti” projektam „Triju paaudžu
tikšanās vieta Skrundā”
2. Par dalību individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs”
3. Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
4. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma
apstiprināšanu
5. Par telpu Raiņa ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma izbeigšanu ar Skrundas
Profesionālo vidusskolu
6. Par telpu nomu Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš”
7. Par I. B. iesniegumu
8. Par telpu grupas sadalīšanu un adreses piešķiršanu dzīvokļiem
9. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vecausekļi”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabalu sadalīšanai, zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā
īpašuma „Smiltnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
11. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu
12. Par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi
13. Par zemes gabalu ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs, nosaukumu piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
14. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
15. Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā
16. Par saistošo noteikumu Nr. 9/2012 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu
nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā” apstiprināšanu
17. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku” apstiprināšanu
18. Par saistošo noteikumu Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”
apstiprināšanu
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
20. Par dzīvokļu piešķiršanu
21. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
23. Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītājiem
24. Grozījumi Skrundas novada pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā Skrundas novada
pašvaldība aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”
25. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas
novadā, atsavināšanu, ieguldot to SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitālā
26. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
27. Par zemes gabala platības precizēšanu un zemes gabala robežu skices apstiprināšanu
28. Par dzīvokļu komisijas sastāva maiņu
29. Par telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu ar
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Skrundas Profesionālo vidusskolu
30. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
1. §
Par papildus finansējuma piešķiršanu biedrības „Ventas krasti”
projektam „Triju paaudžu tikšanās vieta Skrundā”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 25.09.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības
„Ventas krasti”, reģ. Nr. 40008074188, adrese Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads,
valdes priekšsēdētājas I.I. iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu biedrības
realizējamam projektam „Triju paaudžu tikšanās vieta Skrundā” sakarā ar biedrības uzrunāto
ziedotāju atteikumu finansiāli atbalstīt projektu.
2 Izvērtējot ar situāciju saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada dome
22.03.2012. sēdē pieņēma lēmumu par līdzfinansējuma Ls 500.00 (pieci simti latu) apmērā
piešķiršanu biedrības „Ventas krasti”, reģ. Nr. 40008074188, adrese Kalēju iela 4, Skrunda,
Skrundas novads, projektam „Tikšanās vieta trim paaudzēm”.
3. Pamatojoties uz LR 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 dome var “pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA,
Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars
PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav,
balsojumā nepiedalās deputāte Inese IVĀNE, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu
konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. piešķirt biedrības „Ventas krasti”, reģ. Nr. 40008074188, adrese Kalēju iela 4,
Skrunda, Skrundas novads, projektam „Triju paaudžu tikšanās vieta Skrundā”
papildus finansējumu Ls 206.46 (divi simti seši lati un 46 santīmi),
3.2. finansējuma avots – novada kultūras pasākumiem paredzētie līdzekļi
2012.gadā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI.
2. §
Par dalību individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”
N. KLEINBERGA
1. Lai uzlabotu infrastruktūru pašvaldībai piederošā ēkā Rudbāržu internātpamatskolārehabilitācijas centrā, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un pamatojoties uz LR 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 dome var „pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”,
atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE,
Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina
LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. piedalīties individuālā projekta īstenošanā Latvijas – Šveices sadarbības
programmā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības
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iestādēs”, uzlabojot infrastruktūru pašvaldībai piederošā ēkā Rudbāržu
internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
2.2. apstiprināt projekta plānotās ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējās
izmaksa LVL 16 885.90 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci lati un 90
santīmi),
2.3. pašvaldības līdzfinansējumu LV 1 688.59 (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit
astoņi lati un 59 santīmi) apmērā, kas ir 10% no projekta kopējām izmaksām, paredzēt
2013.gada pašvaldības budžetā,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.
3. §
Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 17.09.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda,
Skrundas novads, valdes priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA iesniegumu par dzīvojamās
mājas O. Kalpaka ielā 11A, Skrundā, Skrundas novadā, izslēgšanu no deleģēšanas līguma.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 03.01.2011. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” noslēgts deleģēšanas līgums par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu, tajā skaitā arī dzīvojamās mājas O. Kalpaka ielā 11A, Skrundā,
Skrundas novadā, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,
2.2. 03.10.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemta SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” atbilde uz 17.09.2012. pašvaldības izpilddirektora Gunta PUTNIŅA
vēstuli par mājas tehnisko stāvokli, nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu
dzīvojamās mājās uzturēšanu un saglabāšanu.
3. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, kas nosaka, ka “šā likuma
15. pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Šo
funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts
citādi”, 77.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts
īpašuma un no citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un
rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā” un ceturto daļu, kas nosaka, ka “to īpašuma daļu, kas
nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā
kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā noteiktajā kārtībā
to privatizētu vai atsavinātu”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu, kas nosaka,
ka “privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas
paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus”, 41.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “publiska persona var deleģēt pārvaldes
uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. Deleģējot
pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā publiskā persona”,
42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes
uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi,
reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus”, 45.panta otro daļu, kas
nosaka, ka “par pastarpinātās pārvaldes iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās
atvasinātās publiskās personas orgāns, kas informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā
atvasinātā publiskā persona ir padota. Ja deleģēšanas termiņš pārsniedz gadu, deleģēšanas
līgumu pirms tā noslēgšanas saskaņo ar šo tiešās pārvaldes iestādi”, 46. pantu, kas nosaka, ka
“deleģēšanas līgumā norāda: 1) līdzējus; 2) deleģēto pārvaldes uzdevumu un normatīvo aktu,
ar kuru attiecīgais uzdevums nodots deleģētāja kompetencē; 3) deleģētā pārvaldes uzdevuma
izpildes termiņu un kārtību; 4) līdzēju konkrēto atbildību; 5) uzdevuma izpildes kvalitātes
novērtējuma kritērijus, bet, ja līguma priekšmets ir vienreizējs uzdevums, — arī sasniedzamos
rezultātus; 6) savstarpējo norēķinu kārtību, finansu un citu resursu piešķiršanas noteikumus;
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7) regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtību; 8) pilnvarotās personas darbības
uzraudzības kārtību; 9) līguma spēkā stāšanās kārtību; 10) līguma darbības termiņu; 11) citus
būtiskus līguma nosacījumus”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta
STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE,
Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izslēgt dzīvojamo māju O. Kalpaka ielā 11A, Skrundā, Skrundas novadā, no
deleģēšanas līguma ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pielikuma Nr. 1,
2.2. izdarīt attiecīgus grozījumus deleģēšanas līgumā,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU un SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli Aivaru RUDZROGU.
4. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijas protokola, izsoles nolikuma apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 13 no 22.10.2012. un izsoles noteikumus.
2. Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
1. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt
pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu
instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo
īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai
pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8.
panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus
apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var
iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas
lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura
apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām.
(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura
organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku
līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā
īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā attiecīgās
pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja
nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā
īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami
attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas
kopējā nosacītā cena pārsniedz 2500 latus, — arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sludinājumi
par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek publicēti
pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma
tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums
par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka
sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav
pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 2500 latus, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai
atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības
mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1000 latus, - pašvaldības revīzijas komisijai, ja
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tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA,
Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars
PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – Oskara Kalpaka ielā 11A,
Skrundā, Skrundas novadā, par samazināto cenu Ls 3120.00 (trīs tūkstoši viens simts
divdesmit latu un 00 santīmi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 13 no
22.10.2012. (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.),
2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma – Oskara
Kalpaka ielā 11A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003 0190 (sastāv no
trīs dzīvokļiem ar kadastra Nr. 6209 900 0361, Nr. 6209 900 0362, Nr.6209 900 0363),
izsoli,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Oskara Kalpaka ielā 11A, Skrundas
novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 2 uz 2 lp.),
2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada
pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā LR Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus.
5. §
Par telpu Raiņa ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā,
nomas līguma izbeigšanu ar Skrundas Profesionālo vidusskolu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 16.10.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas
Profesionālās vidusskolas direktores Rūtas ĒĶES iesniegumu par atteikumu iznomāt telpas
Nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9 ar kopējo platību 90.3 m2 Raiņa ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada domes 28.04.2011. sēdē (prot. Nr. 5, 11.§) pieņemts lēmums
iznomāt Skrundas arodvidusskolai uz vienu gadu telpas Nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9 ar kopējo
platību 90.3 m2 (telpu nomas maksa Ls 0.21/m2 + PVN), Raiņa ielā 13, Skrundā,
Skrundas novadā, un atļaut minētās telpas nodot apakšnomā,
2.2. 02.05.2011. ar Skrundas arodvidusskolu noslēgts telpu nomas līgums Nr. 93/13/2011, līguma darbības termiņš viens gads,
2.3. 26.04.2012. ar Skrundas arodvidusskolu noslēgta vienošanās Nr. 1 par telpu
nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu līdz 30.04.2013.
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” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina
LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. izbeigt telpu Nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9 (kopējā platība 90.3 m2) Raiņa ielā 13, Skrundā,
Skrundas novadā, nomas līguma darbību ar Skrundas Profesionālo vidusskolu ar
31.10.2012.,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
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6. §
Par telpu nomu Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 09.10.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” pirmsskolas izglītības skolotājas Sarmītes
PAVILAITES iesniegumu par atļauju nomāt telpas pirmsskolas izglītības iestādē
“Liepziediņš” interešu izglītības pulciņa “Bēbīšu skoliņa” vadīšanai, izskata 09.10.2012.
Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”
pirmsskolas izglītības skolotājas Kristīnes DZENES iesniegumu par atļauju nomāt telpas
pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš” interešu izglītības angļu valodas pulciņa
nodarbībām, izskata 09.10.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas pirmsskolas
izglītības iestādes „Liepziediņš” pirmsskolas izglītības skolotājas Kristīnes SKUDRAS
iesniegumu par atļauju nomāt telpas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš” interešu
izglītības pulciņa „Nāc un sporto” nodarbībām.
2. Pamatojoties uz LR MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.10. punktu, kas nosaka, ka “šo noteikumu 2.nodaļas normas
nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums,
iznomā publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskās funkcijas
nodrošināšanai”, 7. punktu, kas nosaka, ka “lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai
amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus
šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam”, 54. punktu, kas nosaka, ka
“ja nomas objektu iznomā publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas
funkcijas veikšanai, nomas maksu nosaka saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem”, 70. punktu,
kas nosaka, kādi nosacījumi jāietver telpu nomas līgumā, atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte
KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards
VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. iznomāt pirmsskolas izglītības skolotājai Sarmītei PAVILAITEI uz laiku līdz
31.05.2013. telpu Nr. 19 – 73.9 m2 platībā (plāns – pielikums Nr. 3 uz 1 lpp.)
Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”, Saldus ielā 15, Skrundā,
Skrundas novadā, interešu izglītības pulciņa „Bēbīšu skoliņa” nodarbību vadīšanai
katru ceturtdienu no plkst. 1600 līdz 1700,
2.2. iznomāt pirmsskolas izglītības skolotājai Kristīnei DZENEI uz laiku līdz
31.05.2013. telpu Nr. 19 – 73.9 m2 platībā (plāns – pielikums Nr. 3 uz 1 lpp.)
Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”, Saldus ielā 15, Skrundā,
Skrundas novadā, interešu izglītības angļu valodas pulciņa nodarbībām katru otrdienu
no plkst. 1615 līdz 1700,
2.3. iznomāt pirmsskolas izglītības skolotājai Kristīnei SKUDRAI uz laiku līdz
31.05.2013. telpu Nr. 19 – 73.9 m2 platībā (plāns – pielikums Nr. 3 uz 1 lpp.)
Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”, Saldus ielā 15, Skrundā,
Skrundas novadā, interešu izglītības pulciņa „Nāc un sporto” nodarbībām katru
trešdienu no plkst. 1615 līdz 1700,
2.4. noslēgt telpu nomas līgumu, nosakot nomas maksu Ls 0.67 par vienu stundu +
PVN,
2.5. kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.
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7. §
Par I. B. iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 09.08.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto I.B.,
dzīvo Sporta ielā 1A – 14, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par garāžas nomu ar
izpirkšanas tiesībām.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b)
apakšpunktu, kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un
nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta
STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE,
Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. iznomāt I. B., dzīvo XXX Skrundas novadā, pašvaldības garāžu XXX, Skrundas
novadā, 35.36 m2 platībā, kadastra Nr. XXX, uz pieciem gadiem, nosakot telpu nomas
maksu Ls 0.20/m2 mēnesī (plus PVN),
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU un
grāmatvedi Ingu FLUGRĀTI.
8. §
Par telpu grupas sadalīšanu un adreses piešķiršanu dzīvokļiem
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
sagatavoto priekšlikumu par telpu grupas sadalīšanu un adreses piešķiršanu dzīvokļiem
Cieceres ielā 2, Skrundas pagastā, Skrundas novadā.
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”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina
LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. sadalīt telpu grupu Skrundas novada pašvaldībai piederošā dzīvojamā mājā
Cieceres ielā 2, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra apzīmējums
XXX) un telpām piešķirt adreses:
2.1.1. Cieceres iela 2-2A, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV3326 (67.4 m2 platībā),
2.1.2. Cieceres iela 2-1A, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV3326 (104,4 m2 platībā),
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
9. §
Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 09.10.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto I.R.,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala
pievienošanu.
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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”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina
LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. sadalīt saimniecību ”Mazliepnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un
atdalāmam zemes gabalam 8 ha platībā, kadastra Nr. XXX, piešķirt
nosaukumu
„Liepnieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, un pievienot saimniecībai
„Liepnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes gabala lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
10. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vecausekļi”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes gabalu sadalīšanai, zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamā īpašuma „Smiltnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes
gabala sadalīšanai
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 19.09.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto VX ZX,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes gabalu sadalīšanu un nosacījumu
izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamam īpašumam „Vecausekļi”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, izskata 05.10.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„XXX”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXXX, prokūrista K. B. iesniegumu par zemes
gabala sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamam
īpašumam „Smiltnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „Vecausekļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, reģistrēts zemesgrāmatā 19.07.2012., žurnāla Nr. XXX,
¼ daļa uz V.
Z. vārda un ¾ daļas uz līdzmantinieku vārda. Īpašums
sastāv no trīs zemes gabaliem:
1)kadastra Nr. XXX, 11 ha platībā, 2)kadastra
Nr. XXX, 5.8 ha platībā un 3)kadastra Nr.
XXX, 13.7 ha platībā,
2.2. nekustamais īpašums „Smiltnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, reģistrēts zemesgrāmatā 15.07.2011., žurnāla Nr. XXX, uz SIA „XXX”, reģ.
Nr. XXX, vārda; īpašums sastāv no zemes gabala, kadastra Nr. XXX, 7.6 ha platībā.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR „Zemes ierīcības likuma” 5.panta
1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta
3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, MK
12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” otro nodaļu,
kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus,
zemes īpašnieku zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma
„Vecausekļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, un zemes īpašnieka
zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Smiltnieki”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, “par” - 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE,
Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina
LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
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nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Vecausekļi”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā
ar
zemes gabalu sadalīšanu,
3.2. zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma „Vecausekļi”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanai izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma „Vecausekļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Skrundas novada
Nīkrāces pagasta teritorijas plānojumu no 10.06.2010.,
3.6. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Smiltnieki”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā
ar
zemes gabalu sadalīšanu,
3.7. zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma „Smiltnieki”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanai izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
3.7.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
3.7.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,
3.8. jākonkretizē nekustamā īpašuma „Smiltnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
zemes vienību apgrūtinājumi,
3.9. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.10. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Kuldīgas rajona Raņķu
pagasta teritorijas plānojumu no 22.03.2007.,
3.11. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
11. §
Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 02.10.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto D.V.,
dzīvo XXX Skrundas novadā, iesniegumu par zemes gabalu lietošanas mērķa maiņu.
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”, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
30.punktu, kas nosaka, ka „lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto tikai
lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas mērķi. Lai
noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko darbību, salīdzinot
zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā
izmantojamai zemei. Uz zemes vienības esošai dzīvojamo ēku un palīgēku vai lauku
saimniecību nedzīvojamo ēku apbūvei atsevišķi nenosaka lietošanas mērķi no lietošanas
mērķu klases "Apbūves zeme".” un Kuldīgas rajona Raņķu pagasta teritorijas plānojumu no
23.03.2007., atklāti balsojot, “par” - 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra
VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars
PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
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2.1. izmainīt zemes gabaliem „Dižirbes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, 7.5 ha platībā, un kadastra Nr. XXX, 5.5 ha platībā,
lietošanas mērķi no
0601 – vienģimeņu divģimeņu dzīvojamo māju apbūves uz 0101 zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.
12. §
Par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 04.10.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto A. D.,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, pilnvarotās pārstāves G.L. (Rīgas apgabaltiesas zvērinātas
notāres I. M. izdota pilnvara, kas iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 6635 no
04.10.2011.) iesniegumu par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi „Grabji”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, kas atrodas A. D. lietošanā no
12.11.2001.
2. Pamatojoties uz MK 22.09.2008. noteikumiem Nr.787 „Noteikumi par maksājumiem,
izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA,
Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese
IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta
BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. samazināt A. D., dzīvo XXX Skrundas novadā,
samaksu
par
īpašumā
piešķirto zemi „Grabji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, 12.31 ha
platībā (zemes kadastrālā vērtība Ls 2796.09)
sekojošā apmērā: par laiku no zemes
piešķiršanas lietošanā - 2% apmērā par katru
gadu (lietošanā no 12.11.2001., 11 gadi),
kopā 22% no zemes kadastrālās vērtības,
2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.
13. §
Par zemes gabalu ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs,
nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Valsts zemes dienesta vēstuli Nr. 2-04/4082 no 17.09.2012
par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitītajām zemes vienībām.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „zemes reformas
laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme,
kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par
zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī
zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu
pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai”, atklāti balsojot,
„par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE,
Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE,
Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. ieskaitīt pašvaldībai piekritīgās zemēs zemes gabalus Skrundā, Skrundas novadā:
2.1.1. ar kadastra Nr. XXX, 0.0603 ha platībā, un piešķirt nosaukumu
Bānīša iela 2A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas
mērķis – 0601 – dzīvojamo māju apbūve,
2.1.2. ar kadastra NrXXX, 0.3322 ha platībā, un piešķirt nosaukumu
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Ganību iela 1, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas
mērķis – 0601 – dzīvojamo māju apbūve,
2.1.3. ar kadastra Nr. XXX, 2.3371 ha platībā un piešķirt nosaukumu
„Eglaine”, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība,
2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.
14. §
Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 16.10.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto G. Š.,
XXX, iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
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”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina
LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. sadalīt saimniecību ”Kānes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam
zemes gabalam 7.4 ha platībā, kadastra Nr. XXX, piešķirt jaunu nosaukumu
„Ūdri”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala lietošanas mērķis –
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
15. §
Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā
N. KLEINBERGA, N. DANENBERGS
1. Skrundas novada dome izskata VZD Kurzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Graudu
iela 27/29, Liepāja, vēstuli Nr. 2 – 04.1 – K/3149 no 20.07.2012. par adrešu datu sakārtošanu
Skrundas novadā. Nellija KLEINBERGA dod vārdu zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM, kurš informē, ka no sagatavotā lēmumu projekta jāizslēdz 2.1.7.punkts,
jo dzīvojamā māja „Šauļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, neeksistē.
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”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina
LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. piešķirt adreses Skrundas novadā:
2.1.1. dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums XXX) un
funkcionāli saistītām ēkām, kuras atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.6229
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001 0001, adresi „Vecporiņi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326,
2.1.2. dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums XXX) un
funkcionāli saistītām ēkām, kuras atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.XXX, adresi
„Zīlnieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326,
2.1.3. dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums XXX), kura
atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.XXX, adresi „Vecupmaļi”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326,
2.1.4. dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums XXX) un
funkcionāli saistītām ēkām, kuras atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.XXX, adresi
„Zantiņi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326,
2.1.5. dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums XXX), vasaras
mājai
(kadastra apzīmējums XXX) un funkcionāli saistītām
ēkām, kuras atrodas uz
zemes gabala ar kadastra Nr.XXX, adresi
„Liepavoti”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3326,
2.1.6. dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums XXX) un
funkcionāli saistītām ēkām, kuras atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.XXX, adresi
„Upmalas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326,
2.1.7. dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums XXX), kura
atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.XXX, adresi Dīķu iela 3,
Rudbārži,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
2.1.8. vairumtirzniecības un mazumtirdzniecības ēkai (kadastra apzīmējums
XXX), kura atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.XXX, adresi Skolas iela 1,
Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV3307,
2.1.9. dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums XXX) un
funkcionāli saistītām ēkām, kuras atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr.XXX, adresi
Gatves iela 3, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3307,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
16. §
Par saistošo noteikumu Nr. 9/2012 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu
nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā” apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka
„dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par namu un to teritoriju un būvju
uzturēšanu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra
VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars
PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 9/2012 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un
laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā” (pielikums Nr. 4
uz 7 lpp.).
17. §
Par saistošo noteikumu Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku” apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka
„tikai dome var noteikt pilsētas, novada vai pagasta simboliku, saskaņojot to ar Latvijas
valsts heraldikas komisiju”, un 43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „Dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
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iniciatīvu izpildi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA,
Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars
PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku”
(pielikums Nr. 5 uz 10 lpp.).
18. §
Par saistošo noteikumu Nr. 11/2012
„Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā” apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu, likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu un Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta
STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE,
Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – 1
(Rudīte KRONLAKA), Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas
novadā” (pielikums Nr. 6 uz ___ lpp.).
19. §
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 25.09.2012. saņemts V. T., dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā Skrundas novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 20.09.2012. saņemts R. L., dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā Skrundas novadā;
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 18.09.2012. saņemts M. L., XXX Skrundas novadā,
iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā XXX,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 02.10.2012. saņemts I. K., dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļa rindā Skrundas novadā,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 14.09.2012. saņemts N. B., dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļa rindā Skrundas novadā.
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” – 13 (Rudīte KRONLAKA,
Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese
IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta
BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret”- nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. uzņemt V. T., XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
XXX kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām,
3.2. uzņemt R. L., dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.3. uzņemt M. L., dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā XXX kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.4. uzņemt I. K., dzīvo XXX Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
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reģistrā jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.5. uzņemt N. B., dzīvo XXX Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu
FREIMANI.
20. §
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, ka Skrundas novada pašvaldībā
04.10.2012. saņemts E. G., XXX Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli
XXX, Skrundas novadā.
3. Pamatojoties uz 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 likumu „Par sociālo palīdzību””, un 10 .pantu, kas
nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis, pamatojoties uz MK 30.06.1998.
noteikumu Nr.233 „Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības
īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām” 2.1. punktu, kas nosaka, ka
„personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina šādi dokumenti: trūcīgai personai
(ģimenei) – rakstisks sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas (ģimenes)
atbilstību trūcīgās personas (ģimenes) statusam”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka „Izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu,
izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās
telpas ierādīšanas, šādos gadījumos: 1) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā
dzīvojamās telpas īres maksu, lai gan viņam bija nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu
saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu un normatīvajiem aktiem”, atklāti balsojot, „par” –
13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards
VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret”- nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt E. G., dzīvo XXX Skrundas
novadā, dzīvokli XXX Skrundas novadā,
slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.2. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA” Skrundas komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU.
21. §
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 Skrundas novada pašvaldībā
10.10.2012. saņemts I. Z., 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” – 13
(Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards
VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs
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ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret”- nav, „atturas”- nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izbeigt I. Z., dzīvo XXX, Skrundas
novadā, īres tiesības uz dzīvokli XXX,
Skrundas
novadā ar 01.11.2012.,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU.
22. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 01.10.2012. saņemts iesniegums no V.G., deklarētā
dzīvesvietas adrese XXX Skrundas novads, pilnvarotās personas A. Š., dzīvo XXX,
Skrundas novadā, par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu nekustamā īpašumā XXX,
Skrundas novadā, A. P., personas kods XXX, E. P., personas kods XXX, M.P.,
personas kods XXX
2.2. nekustamais īpašums XXX Skrundas novadā, pieder V. G., kas pilnvarojusi A.Š.
(pilnvara Nr. 6664, sastādīta pie zvērināta notāra S. J., 27.09.2012.) pārvaldīt, pārzināt
un apsaimniekot minēto nekustamo īpašumu,
2.3. 02.10.2012. A. P., E. P., M. P. izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada
pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. 22.10.2012. A. P., E. P., M. P. savu dzīvesvietu deklarējuši citā adresē, tādēļ nav
jālemj jautājums par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu minētajām personām adresē
XXX Skrundas novadā,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 17.09.2012. saņemts paziņojums no SIA „Skrundas
komunālā saimniecība”, valdes priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA par nekustamā
īpašumā O. Kalpaka ielā 11A, Skrundā, Skrundas novadā, atbrīvotiem dzīvokļiem Nr.
1, Nr. 2 un Nr. 3, kuru īrniece ir I. J., personas kods XXX; nekustamajā īpašumā
deklarēts arī M. B., personas kods XXX,
3.2. nekustamais īpašums O.Kalpaka ielā 11A, Skrundā, Skrundas novadā, pieder
Skrundas novada pašvaldībai,
3.3. 10.10.2012. I. J. un M. B. izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada
pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
3.4. līdz šim brīdim I. J. un M. B. Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušies, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.
4. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma” 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā
notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 ”Kārtībā, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA,
Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese
IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta
BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav,
„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
4.1. anulēt I. J., personas kods XXX, M. B., personas kods XXX, O.Kalpaka ielā 11A2, Skrundā, Skrundas novadā deklarēto dzīvesvietu,
4.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu
FREIMANI.
23. §
Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītājiem
N. KLEINBERGA
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Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka ,,novada
pašvaldība organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina
metodisko darbu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA,
Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars
PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītāju
sarakstu 2012./2013. mācību gadā:
Nosaukums

Vadītājs

Izglītības iestāde

1. Latviešu valoda un
literatūra:
- latv. val.
- literatūra
2. Svešvalodas:
- angļu v.
- vācu v.
- krievu v.
- franču v.
3. Matemātika:
- informātika
- matemātika
- ekonomika
4. Pirmsskola:

Inese Bartuševica

Darba
slodze
0.056

Irina Fiļipova

0.056

Skrundas vidusskola

Inguna Bloka

0.056

Skrundas vidusskola

Liene Alenceviča

0.056

5. Māksla:
- vizuālā māksla
- mājturības
6. Sports

Aiva Čehoviča

0.056

O.Kalpaka Rudbāržu
pamatskola
Skrundas vidusskola

Vaclovs Svažs

0.056

7. Mūzika
8. Sākumskola

Dace Ganiņa
Iveta Labunska

0.056
0.056

9. Ārpusklases darba:

Gunta Folkmane

0.056

O.Kalpaka Rudbāržu
pamatskola
Skrundas vidusskola
O.Kalpaka Rudbāržu
pamatskola
Skrundas vidusskola

10.Sociālās zinības:
- sociālās zinības
- vēsture
- psiholoģija
11. Novada interešu
izglītības metodiķis
12. Novada metodiskā
darba vadītājs

Dzintra Liekmane

0.056

Nīkrāces pamatskola

Svetlana Rudzīte

0.2

Jaunmuižas pamatskola

Dace Grāvele

0.2

Jaunmuižas pamatskola

Skrundas vidusskola

2. Finansējuma avots – valsts mērķdotācijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem,
iekļaujamas izglītības iestāžu tarifikācijās,
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – izglītības speciālisti Ingu FLUGRĀTI.
24. §
Grozījumi Skrundas novada pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā Skrundas novada
pašvaldība aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”
N. KLEINBERGA
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Pamatojoties uz LR Vispārējā izglītības likuma 17. panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldība nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no
budžeta, MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai" un MK
28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, atklāti balsojot,
„par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE,
Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE,
Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Skrundas novada pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā Skrundas
novada pašvaldība aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”:
1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”,
1.2. papildināt 2.2. apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:
„Izglītības iestādes nodrošina, ka Valsts izglītības informatizācijas sistēmā (turpmākVIIS) līdz attiecīgā gada 5.septembrim tiek ievadīta un apstiprināta informācija par
bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 1.septembrī pa klasēm (grupām) un izglītības
programmām.”,
1.3. Grozīt 2.3. apakšpunktā vārdu no „reizina ar” uz „piemēro”,
1.4. Izteikt 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.6. Pedagoģisko likmju aprēķināšanai attiecīgajam gadam apstiprinātā
finansējuma ietvaros:
2.6.1. aprēķina normēto bērnu un skolēnu skaitu katrā izglītības pakāpē,
piemērojot šādus koeficientus:
2.6.1.1. bērnu skaitam pirmsskolas grupās un 1.-4.klases skolēnu skaitam –
koeficientu 0,75,
2.6.1.2. skolēnu skaitam 5.-9. klasēs – koeficientu 1,
2.6.1.3. skolēnu skaitam 10.-12.klasēs – koeficientu 1,25;
2.6.2.atbilstoši īstenotajai programmai attiecīgajam gadam piemēro šādus
koeficientus:
2.6.2.1. pedagoģiskās korekcijas programmās normēto skolēnu skaitam
piemēro koeficientu 1,47,
2.6.2.2 normēto skolēnu skaitam, kas apgūst speciālās programmas, piemēro
koeficientu 1,6,
2.6.2.3 normēto skolēnu skaitam vakara (maiņu) un neklātienes (tai skaitā –
tālmācības) vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,82,
2.6.2.4 izglītības iestādei, īstenojot izglītības programmas ar padziļinātu
mācību priekšmetu apguvi, normētajam skolēnu skaitam šajās programmās
pamatizglītības pakāpē piemēro koeficientu 1,3,
2.6.2.5. Normētā skolēnu un bērnu skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša
darba algas likmi novados ir 8:1.”,
1.5. Grozīt 2.10. apakšpunktā no „15%” uz „12%”,
1.6. Grozīt 2.11. apakšpunktā no „15” uz „30” un no „10” uz „20”,
1.7. Papildināt 2.12. apakšpunktu ar „var tikt sadalīts atbilstoši normēto skolēnu
skaitam izglītības iestādē’’,
1.8. Grozīt 3.4. apakšpunktā no „37” uz „40”,
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1.9. Grozīt 4.1. apakšpunktā no „15” uz „30”,
1.10. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„Katru gadu līdz 30.septembrim izglītības iestādes iesniedz Izglītības speciālistam
tarifikāciju VIIS elektroniskā formā. Pārtarifikāciju veic pēc nepieciešamības.
Pedagoģisko darbinieku tarifikācijas saskaņo Izglītības speciālists.”,
1.11. Izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„Skrundas novada dome nosaka direktoru amata algas, tās tarificē:
Skolēnu skaits
Algas
likme
Līdz 100
492
No 101 līdz 150
503
No 151 līdz 250
518
No 251 līdz 400
673
1.12. Izteikt 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„Izglītības iestādes nodod tarifikācijas VIIS elektroniskā formā.”.
25. §
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, atsavināšanu,
ieguldot to SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitālā
N. KLEINBERGA, A. ZANKOVSKIS, R. KRONLAKA
1. Skrundas novada pašvaldība izskata iespēju palielināt SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”, reģ. NrXXX, (turpmāk – Sabiedrība) pamatkapitālu, Skrundas novada
pašvaldībai ieguldot Sabiedrības pamatkapitālā nekustamo īpašumu Liepājas ielā 15A,
Skrundā, Skrundas novadā, kas sastāv no:
1.1. zemes 0.2157 ha platībā, kadastra NrXXX, reģistrēts Skrundas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.652, Ls 25 800 (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti
latu) vērtībā,
1.2. būves: autostacijas ēka, kadastra apzīmējums XXX, un autostacijas perons,
kadastra apzīmējums XXX, reģistrētas Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
XXX, Ls 17 200 (septiņpadsmit tūkstoši divi
simti latu) vērtībā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz zemi Liepājas ielā 15A,
Skrundā, Skrundas novadā, ir nostiprinātas Skrundas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.652,
2.2. Skrundas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz būvēm Liepājas ielā 15A,
Skrundā, Skrundas novadā, reģistrētas Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. XXX,
2.3. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 4.punkts
nosaka, ka pašvaldības nekustamo mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības
pamatkapitālā. Saskaņā ar likuma 40. panta otro daļu kapitālsabiedrībā ieguldāmo
mantu novērtē Komerclikumā noteiktajā kārtībā.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 40.pantu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte
KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards
VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. Atsavināt nekustamo īpašumu:
3.1.1. zemi Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, 0.2157 ha platībā,
kadastra Nr. XXX, īpašuma tiesības nostiprinātas Skrundas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.652, atbilstoši SIA „Vindeks” 24.09.2012.
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atzinumam (pielikums Nr. 10 uz 1 lpp.) par mantisko ieguldījumu Ls 25 800
(divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti latu) vērtībā,
3.1.2. būves Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā: autostacijas ēka,
kadastra apzīmējums XXX, un autostacijas perons, kadastra
apzīmējums XXX, reģistrētas Skrundas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā
Nr. XXX, atbilstoši SIA „Vindeks” 24.09.2012.
atzinumam par mantisko
ieguldījumu Ls 17 200 (septiņpadsmit tūkstoši divi
simti latu) vērtībā,
ieguldot tos Sabiedrības pamatkapitālā par kopējo summu Ls 43 000 (četrdesmit trīs
tūkstoši latu), atbilstoši to tirgus vērtībai, vadoties no SIA „Vindeks” 24.09.2012.
atzinuma par mantisko ieguldījumu,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Sabiedrības valdes locekli Aivaru
RUDZROGU.
26. §
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 11 no 22.10.2012. un protokolu Nr. 12 no 22.10.2012.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 30.
pantu, kas nosaka, ka “(1) Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto
nodrošinājumu (16.pants), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, bet
par kustamo mantu — nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu; (2) Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu
(16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, 34.
pantu, kas nosaka, ka “(1) Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc
izsoles; (2) Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus
apstiprina septiņu dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”,
35. pantu, kas nosaka, ka “(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17. un 32.pants),
apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles
noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar
slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē (16. un 18.pants); (2) Ja nav
apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz mantas nosacīto cenu
kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar tiem pašiem noteikumiem. Pretējā
gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un
7.pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”,
atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE,
Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina
LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 11 no
22.10.2011. (pielikums Nr. 7 uz 1 lp.),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 12 no
22.10.2011. (pielikums Nr. 8 uz 1 lp.).
27. §
Par zemes gabala platības precizēšanu un zemes gabala robežu skices apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 19.10.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto A/S
„Latvijas Valsts meži”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046,
iesniegumu par zemes gabala „Purva mežs”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
platības precizēšanu.
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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 Kuldīgas rajona Skrundas
pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007., atklāti balsojot, „par” – 13
(Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards
VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. precizēt zemes gabala platību zemes gabalam „Purva mežs”, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz 117.00 ha un apstiprināt zemes gabala
robežu skici (pielikums Nr. 9 uz 1 lpp.),
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
28. §
Par dzīvokļu komisijas sastāva maiņu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par Skrundas
novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva maiņu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ izteicis mutisku ierosinājumu
ievēlēt dzīvokļu komisijā pārstāvi no SIA „Skrundas komunālā saimniecība”,
2.2. 18.10.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemts SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” valdes priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA iesniegums par namu
apsaimniekotāja Riharda BRŪVERA deleģēšanu dzīvokļu komisijas sastāvā,
2.3. dzīvokļu komisijas loceklis Mārcis JAUNARĀJS mutiski atteicies no dzīvokļu
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas,
2.4. 2012. gadā Mārcis JAUNARĀJS no desmit dzīvokļu komisijas sēdēm apmeklējis
divas.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
10.punktu, kas nosaka, ka „dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) pastāvīgo
komiteju locekļus”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA,
Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Ainars
PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izslēgt Mārci JAUNARĀJU no Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas
sastāva,
3.2. ievēlēt Rihardu BRŪVERI par dzīvokļu komisijas locekli,
3.3. pēc izdarītajām izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas
sastāvs ir sekojošs:
Inga FREIMANE – komisijas priekšsēdētāja,
Anda VĪTOLA – komisijas priekšsēdētājas vietniece,
Dzintra VEĢE – komisijas locekle,
Eva POLE – komisijas locekle,
Aldona ZĪDERE – komisijas locekle,
Benita LIELĀMERE – komisijas locekle,
Rihards BRŪVERIS – komisijas loceklis.
29. §
Par telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā,
nomas līguma pagarināšanu ar Skrundas Profesionālo vidusskolu
N. KLEINBERGA
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1. Skrundas novada dome izskata Skrundas Profesionālās vidusskolas direktores Rūtas ĒĶES
Skrundas novada pašvaldībā 16.10.2012. saņemto iesniegumu par telpu Kuldīgas ielā 2,
Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu, nemainot iepriekšējā līguma
nosacījumus.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 06.07.2009. ar Skrundas
arodvidusskolu, reģ. Nr. 90000036365, adrese „Pumpuri”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, noslēgts telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums līdz
05.08.2011., nosakot telpu Nr. 1, 2, 3, 4 (32.6 m2 platībā) nomas maksu Ls 16.30 mēnesī,
ieskaitot PVN.
2. 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”, 21.panta pirmās daļas 14.
punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts
ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un
nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, MK 08.06.2010. noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.5.punktu, kas nosaka, ka „šo noteikumu 2.nodaļas normas
nepiemēro, izņemto šo noteikumu 7.punktu, ja: iznomā nomas objektu, kas nepieciešams
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai valsts vai atvasinātas publiskas personas
iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska
pieejamība”, 7.punktu, kas nosaka, ka „lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai
pieņem iznomātājs”, 9.punktu, kas nosaka, ka „iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses
un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt
attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma
kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novērošanu” noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos
minētos izņēmumus”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta
STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE,
Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pagarināt ar Skrundas profesionālo vidusskolu Skrundas novads, telpu Lielā ielā
1A, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu līdz 31.10.2015., nemainot iepriekšējā
telpu nomas līguma nosacījumus,
2.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa
pagarināšanu,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
30. §
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka,
ka “tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās,
komisijās, valdēs un darba grupās”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Rudīte KRONLAKA, Gunta
STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inese IVĀNE,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE,
Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
1. Izdarīt izmaiņas Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā,
ievēlot būvvaldes vadītāju Kasparu DZENI par komisijas locekli,
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2. Pēc veiktajām izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvs sekojošs:
priekšsēdētājs Guntis PUTNIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors,
locekļi
Benita LIELĀMERE – Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja,
Guntars STEPIŅŠ – SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
ūdenssaimniecības tehniskais speciālists,
Aldona ZĪDERE – deputāte,
Dace BUĶELE – tehniskā sekretāre,
Kaspars DZENIS – būvvaldes vadītājs.
Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA pasludina
domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas apvienoto komiteju sēdi sasaukt 22.11.2012., plkst.
1000, kārtējo domes sēdi sasaukt 29.10.2012., plkst. 1000. Deputāti vienojas ārkārtas domes
sēdi sasaukt 01.11.2012., plkst. 1000.
Sēde slēgta plkst. 1100
Sēdi vadīja

N. Kleinberga
25.10.2012.

Sēdi protokolēja

E. Pole
25.10.2012.
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