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LATVIJAS REPUBLIKA

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000015912

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326
tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS

Nr. 4
Skrundas novadā,        2014. gada 27.martā
Skrundā  

Sēde sasaukta plkst. 0800

Sēdi atklāj plkst. 0800

Darba kārtība:
1. Par SIA „Skrundas TV” 2013.gada pārskata apstiprināšanu
2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2013.gada pārskata apstiprināšanu
3. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu
4. Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
5. Par dzīvojamās mājas Ceriņu ielā 1, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
6. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
7. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
8. Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu
9. Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā
Skrundas novadā”
10. Par darba grupas izveidošanu projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana” realizācijai
11. Par ēkām ar vienādām adresēm Skrundas novadā
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Spulgas”, Skrundā,
Skrundas novadā
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Galamieži”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Krogzemji”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
16. Par nosaukuma maiņu un adreses saglabāšanu Jaunmuižas iela 3, Jaunmuiža, Skrundas
pagasts, Skrundas novads
17. Par zemes gabalu sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
18. Par saimniecības „Līņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu 
19. Par saimniecības „Silarāji”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu
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20. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
21. Par dzīvokļu piešķiršanu
22. Par īres līgumu pagarināšanu 
23. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
25. Par pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošanas komisijas nolikuma
apstiprināšanu 
26. Par izmaiņām Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā   

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE

Piedalās  
Deputāti:  Gunta STEPANOVA
  Loreta ROBEŽNIECE

Andris BERGMANIS
Zigurds PURIŅŠ
Rihards VALTENBERGS
Aldis BALODIS
Gunārs ZEME

  Ainars PIĻECKIS
Ainārs ZANKOVSKIS
Ivo BĀRS
Juris JAUNZEMS
Aldis ZALGAUCKIS

Sēdē nepiedalās deputāti
Aivars SEBEŽS (slims)
Ivars GRUNDMANIS (slims)

Klausās
izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE
finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE
p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA
administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE
tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE
Skrundas novada Būvvaldes vadītājs  Kaspars DZENIS
attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE
nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA
projektu speciāliste     Kristīne VĒRDIŅA
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
   valdes locekle  Guna SKREBELE
pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ
sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ
zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošu
jautājumu:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
2. Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
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Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai tos
jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja
tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, atklāti balsojot,
“par” - 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Aldis
ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par SIA „Skrundas TV” 2013.gada pārskata apstiprināšanu
2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2013.gada pārskata apstiprināšanu
3. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu
4. Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
5. Par dzīvojamās mājas Ceriņu ielā 1, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
6. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
7. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
8. Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu
9. Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā
Skrundas novadā”
10. Par darba grupas izveidošanu projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana” realizācijai
11. Par ēkām ar vienādām adresēm Skrundas novadā
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Spulgas”, Skrundā,
Skrundas novadā
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Galamieži”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Krogzemji”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
16. Par nosaukuma maiņu un adreses saglabāšanu Jaunmuižas iela 3, Jaunmuiža, Skrundas
pagasts, Skrundas novads
17. Par zemes gabalu sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
18. Par saimniecības „Līņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu 
19. Par saimniecības „Silarāji”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu
20. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
21. Par dzīvokļu piešķiršanu
22. Par īres līgumu pagarināšanu 
23. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
25. Par pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošanas komisijas nolikuma
apstiprināšanu 
26. Par izmaiņām Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā   
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
28. Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
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1. §
Par SIA „Skrundas TV” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Skrundas TV” 2013.gada pārskatu.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 48. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „tikai dalībnieku
sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskatu”, atklāti balsojot, „par” –
7 (Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards
VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – 6
(Juris JAUNZEMS, Aldis BALODIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ), Skrundas novada dome nolemj:

- Apstiprināt SIA „Skrundas TV” 2013. gada pārskatu (pielikums Nr. 1 uz 10 lpp.). 

2. §
Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2013.gada pārskata apstiprināšanu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 06.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekles Gunas SKREBELES iesniegumu par SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” 2013.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 48. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „tikai dalībnieku
sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskatu”, atklāti balsojot, „par” –
7 (Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards
VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), „pret” – 1 (Juris
JAUNZEMS), „atturas” – 5 (Aldis BALODIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ), Skrundas novada dome nolemj:

- Apstiprināt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2013. gada pārskatu (pielikums
Nr. 2 uz 19 lpp.). 

3. §
Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 06.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekles Gunas SKREBELES iesniegumu par SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 2014.gadam. 
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas
nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus arī citos likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties
uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 36.pantu, kas nosaka, ka „kapitālsabiedrības valde vai padome nevar celt
iebildumus pret dalībnieku (akcionāru) sapulces ievēlēto revidentu”, atklāti balsojot, „par” – 8
(Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards
VALTENBERGS, Zigurds PURIŅŠ, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), „pret” –
1 (Juris JAUNZEMS), „atturas” – 4 (Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Andris BERGMANIS,
Ainars PIĻECKIS), Skrundas novada dome nolemj:

- apstiprināt 2014. gadam SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, revidenti Līgu
DUBROVSKU (Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas sertificētās firmas SIA
„Galija”, reģ. Nr. 40003506029, juridiskā adrese A. Deglava ielā 7-19, Rīgā, LV-1009,
revidente). 
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4. §
Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”   
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Kušaiņu ielas 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, dzīvojamās mājas pilnvarotās personas Valda ĶUŽA, dzīvo Kušaiņu ielā 4,
Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 17.03.2014. iesniegumu par dzīvojamās mājas
Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību
nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”.  
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. 22.02.2014. notikusi dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā pieņemts lēmums par
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”, apņemoties pašiem veikt sētnieka pienākumus, zāles pļaušanu un
teritorijas sakopšanu,
2.2. dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas pienākumi līdz šim netika veikti,  
2.3. Skrundas novada pašvaldībai norādītājā mājā nepieder neviens dzīvoklis, 
2.4. Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrā un trešā daļa nosaka sekojošo: “Vienīgi
dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par: 1) kopīpašumā esošās daļas
pārgrozīšanu (palielināšanu, samazināšanu); 2) kopīpašumā esošās daļas lietošanas
kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā; 3) dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma
tiesību nodibināšanu un atcelšanu 4) pilnvarojuma došanu un atsaukšanu; 5) lietošanas
tiesību aprobežojumu noteikšanu; 6) kopīpašumā esošās daļas nodošanu lietošanā; 7)
kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu; 8) atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam; 9) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību; 10) citiem jautājumiem, kurus dzīvokļu
īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopības
kompetencē”, un “Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa
īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no
dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot tos gadījumus, kuros šā
likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma pieņemšanai nepieciešamais balsu skaits vai
lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati dzīvokļu īpašnieku kopība”.

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība vai valsts
dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā
panta piektās daļas nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem
mājā esošajiem privatizācijas objektiem” un piekto daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas
pārņemšanu un ir ievēroti šādi nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai
dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos
noteikto kārtību; 2) iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par
reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums; 3) visi dzīvokļu
īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir
noslēguši šā likuma 41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju; 4)
dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu
īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Šis



6

noteikums neattiecas uz šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”, astoto daļu, kas nosaka, ka
“ja daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā
esošie privatizācijas objekti, pašvaldība vienojas ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai ar
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas
neprivatizēto objektu turpmākās pārvaldīšanas un  apsaimniekošanas kārtību”, pamatojoties
uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt
maksu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā”, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. nodot dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, apsaimniekošanas tiesības SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, juridiskā adrese Stūra ielā 7, Skrunda, Skrundas novadā, ar 01.04.2014.,
3.2. uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM sagatavot dokumentāciju, kura
nepieciešama mājas apsaimniekošanas tiesību nodošanai un parakstīt mājas
pieņemšanas – nodošanas aktu,

 3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.

5. §
Par dzīvojamās mājas Ceriņu ielā 1, Kušaiņos, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 14.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Ceriņu
ielas 1, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvojamās mājas pilnvarotās personas
Zigurda PURIŅA, dzīvo Ceriņu ielā 1-4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
iesniegumu par dzīvojamās mājas Ceriņu ielā 1, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai.  
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. 28.02.2014. notikusi dzīvojamās mājas Ceriņu ielā 1, Kušaiņos, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā pieņemts lēmums dzīvojamās
mājas apsaimniekošanas tiesības nodot dzīvojamās mājas Ceriņu ielā 1, Kušaiņos,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pilnvarotai personai Zigurdam PURIŅAM, dzīvo
Ceriņu ielā 1-4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2. dzīvojamās mājas Ceriņu ielā 1, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas pienākumi līdz šīm netika veikti,  
2.3. Skrundas novada pašvaldībai norādītājā mājā nepieder neviens dzīvoklis, 
2.4. LR Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrā un trešā daļa nosaka sekojošo:
“Vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par: 1) kopīpašumā
esošās daļas pārgrozīšanu (palielināšanu, samazināšanu); 2) kopīpašumā esošās daļas
lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā; 3) dzīvokļu īpašnieku
pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un atcelšanu 4) pilnvarojuma došanu un atsaukšanu;
5) lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu; 6) kopīpašumā esošās daļas nodošanu
lietošanā; 7) kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu; 8) atsevišķu vai visu
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam; 9) dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību; 10) citiem
jautājumiem, kurus dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst vienīgi
dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē”, un “Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir
saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas
pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot
tos gadījumus, kuros šā likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma pieņemšanai
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nepieciešamais balsu skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati
dzīvokļu īpašnieku kopība”.

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība vai valsts
dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā
panta piektās daļas nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem
mājā esošajiem privatizācijas objektiem” un piekto daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas
pārņemšanu un ir ievēroti šādi nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai
dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos
noteikto kārtību; 2) iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par
reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums; 3) visi dzīvokļu
īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir
noslēguši šā likuma 41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju; 4)
dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu
īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Šis
noteikums neattiecas uz šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”, astoto daļu, kas nosaka, ka
“ja daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā
esošie privatizācijas objekti, pašvaldība vienojas ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai ar
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas
neprivatizēto objektu turpmākās pārvaldīšanas un  apsaimniekošanas kārtību”, pamatojoties
uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt
maksu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris
BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars
PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA,
Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāts Zigurds
PURIŅŠ, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par interešu konflikta novēršanu
valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. nodot dzīvojamās mājas Ceriņu ielā 1, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas Ceriņu ielā 1, Kušaiņos, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, pilnvarotai personai Zigurdam PURIŅAM, personas kods
020172-11752, dzīvo Ceriņu ielā 1-4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
ar 01.04.2014.,
3.2. uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM sagatavot
dokumentāciju, kura nepieciešama mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanai un parakstīt
mājas pieņemšanas – nodošanas aktu,

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

6. §
Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolus Nr. 6, 7, 8 no 26.02.2014.
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
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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 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 6 no
26.02.2014. par nekustamā īpašuma Garāžas I Nr.14, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nomas tiesību izsoli (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.),
2.2 apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 7 no
26.02.2014. par Garāžas I Nr.12, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas
tiesību izsoli (pielikums Nr. 4 uz 1 lp.),
2.3. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 8 no
26.02.2014. par Garāžas II Nr.1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas
tiesību izsoli (pielikums Nr. 5 uz 1 lp.).

7. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 10 no 18.03.2014., 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
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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
tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE,
Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS,
Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS,
Nellija KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Pils ielā 10, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003 0290, ar nosacīto cenu EUR 27 600.00
(divdesmit septiņi tūkstoši seši simti euro, nulle centi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 10 no
18.03.2014. (pielikums Nr. 6 uz 1 lp.), 
2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma Pils ielā 10,
Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003 0290, izsoli, 
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Pils ielā 10, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. 6209 003 0290, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 7 uz 2 lp.), 
2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada
pašvaldības mājas lapā internetā, ņemot vērā LR Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus.

8. §
Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Skrundas novada pašvaldības projektu
konkursa „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu 2014.gadam
2. 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 (Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris
JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:

2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības projektu konkursa „Darīsim kopā!”
nolikumu 2014.gadam (pielikums Nr. 8 uz 5 lp.),
2.2. projekta konkursa finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
2.3. noteikt projekta vērtēšanas komisiju piecu cilvēku sastāvā:
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  Guntis PUTNIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors,
  Kaspars DZENIS – būvvaldes vadītājs,
  Zane EGLĪTE – attīstības nodaļas vadītāja,
  Ivars GRUNDMANIS – deputāts,
  Aivita EMERBERGA – sporta darba organizatore,
 2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot attīstības nodaļas vadītājai Zanei EGLĪTEI.

9. §
Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā”
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas izsludinātā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā
projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā –
atbalsts elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” ietvaros ar projektu
“Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā”.
2. 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” – 10 (Ivo BĀRS, Loreta
ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards
VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija
KLEINBERGA) , „pret” – nav, „atturas” – 3 (Aldis BALODIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds
PURIŅŠ), Skrundas novada dome nolemj:

2.1. piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātā
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projektu atklātā konkursa
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts
elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” ietvaros ar projektu
“Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā”.
Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas sastāda 52 432.02 EUR (piecdesmit divi
tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro, divi centi). KPFI finansējums ir 70.57% no
attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 37 000.00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši
euro, nulle centi), pašvaldības finansējums ir 29.43% no attiecināmajām izmaksām,
kas sastāda 15 432.02 EUR (piecpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro, divi
centi,

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.

10. §
Par darba grupas izveidošanu projekta 

„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” realizācijai
N. KLEINBERGA

Ņemot vērā 31.01.2014. Skrundas novada pašvaldībai un biedrībai “Latvijas pašvaldību
savienība” noslēgtā savstarpējā līguma nosacījumus un 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” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE,
Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS,
Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Nellija
KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – 1 (Juris JAUNZEMS),
Skrundas novada dome nolemj:

- Izveidot projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veikstpējas
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uzlabošana” realizācijai Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas (vai tās
grozījumu) izstrādes darba grupu 14 cilvēku sastāvā, tajā ievēlot:
 Nellija KLEINBERGA
 Rudīte KRONLAKA
 Loreta ROBEŽNIECE
 Gunta STEPANOVA

Ivars GRUNDMANIS
Ivo BĀRS
Aldis ZALGAUCKIS
Aldis BALODIS
Rihards VALTENBERGS
Zigurds PURIŅŠ
Zane EGLĪTE
Kristīne VĒRDIŅA
Kaspars DZENIS
Didzis STRAZDIŅŠ.

11. §
Par ēkām ar vienādām adresēm Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata VZD Kurzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Graudu
iela 27/29, Liepāja, Skrundas novada pašvaldībā 12.02.2014. saņemto vēstuli par ēkām ar
vienādām adresēm Skrundas novadā. 
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 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

2.1. atstāt ēkām vienādas adreses Skrundas novadā, kas atbilst viensētas statusam
(pielikums Nr.9 uz 3 lpp.),
2.2. nepiešķirt adreses ēkām Skrundas novadā, nav uzskatāmas par adresācijas
objektiem – neapdzīvotas un daļēji avārijas ēkas (pielikums Nr.10 uz 3 lpp.),
2.3. atstāt vienādas adreses ēkām Skrundas novadā, funkcionāli saistītas ēkas
(pielikums Nr.11 uz 3 lpp.),
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU. 

12. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam

īpašumam „Spulgas”, Skrundā, Skrundas novadā
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 10.03.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Spulgas”, Skrundā, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības
projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai
būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un
ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības
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projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī kopīpašumā esošo)
sadalīšanai”, MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar
likumu”, likuma “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto
vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un ciemos
piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 20.pantu, kas nosaka, ka
„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas,
ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā
– valsts adrešu reģistrā”, MK 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13
(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ,
Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Aldis
ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. apstiprināt 10.03.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu nekustamam īpašumam „Spulgas”, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2. no zemes gabala, kadastra apzīmējums xxx, atdalāmam zemes gabalam 0.6611 ha
platībā un uz tā atrodošam pagrabam piešķirt adresi Bānīša iela 14A, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1001 – zeme,
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve,
2.3. paliekošam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu xxx, 2.5286 ha platībā
piešķirt adresi Bānīša iela 14, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala
lietošanas mērķis – 1001 – zeme, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve,
2.4. no zemes gabala, kadastra apzīmējums xxx, atdalāmam zemes gabalam 0.2000 ha
platībā un uz tā atrodošai ēkai piešķirt adresi Bānīša iela 9A, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1001 – zeme, rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve,
2.5. no zemes gabala, kadastra apzīmējums xxx, atdalāmam zemes gabalam 1.5782 ha
platībā un uz tā atrodošam šķūnim piešķirt adresi Bānīša iela 7, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1001 – zeme, rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve,
2.6. paliekošā zemes gabala „Spulgas”, Skrundā, Skrundas novadā, 3.3979 ha platībā
zemes lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
2.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

13. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 

„Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 13.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto xxx,
dzīvo xxx, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes gabala „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. xxx, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes
ierīcības projekta izstrādei.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika noskaidrots, ka nekustamais īpašums „Lejas
Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. xxx, pieder xxx saskaņā ar
Zemesgrāmata apliecību, nodalījuma Nr. xxx. 
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR „Zemes ierīcības likuma” 5.panta
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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, Ministru
kabineta 2011. gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieces zemes ierīcības projekta izstrādes
ierosinājums nekustamā īpašuma „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanai ir pamatots. 
Atklāti balsojot, “par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Lejas Līdumnieki”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. xxx, zemes ierīcības projektu sakarā
ar zemes gabala sadalīšanu.

 3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,

 3.3. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam,

3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

14. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 

„Galamieži”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 28.02.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Ruda”, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga, prokūrista xxx iesniegumu par
zemes gabala „Galamieži”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. xxx, sadalīšanu
un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Galamieži”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. xxx, pieder SIA „Ruda”, saskaņā ar
Zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. xxx. 
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, Ministru
kabineta 2011. gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums
nekustamā īpašuma „Galamieži”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, “par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Galamieži”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. xxx, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes
gabala sadalīšanu,

 3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
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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. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam,

3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

15. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 

„Krogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 20.02.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„METPA”, juridiskā adrese „Vanaglaši”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, valdes locekļa
xxx iesniegumu par zemes gabala „Krogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr.xxx, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Krogzemji”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. xxx, pieder SIA „METPA”, saskaņā ar
Zemesgrāmata apliecību, nodalījuma Nr. xxx. 
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, Ministru
kabineta 2011. gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums
nekustamā īpašuma „Krogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, “par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Krogzemji”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. xxx, zemes ierīcības projektu, sakarā ar zemes
gabala sadalīšanu,

 3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,

 3.3. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam,

3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

16. §
Par nosaukuma maiņu un adreses saglabāšanu

Jaunmuižas iela 3, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 25.02.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto xxx,
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dzīvo xxx, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes gabala un ēkas nosaukuma maiņu. 
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 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

2.1. izmainīt zemes gabalam „Saulrieti”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. xxx, 0.284 ha platībā un uz tā atrodošai automašīnu garāžai,
kadastra apzīmējums xxx, nosaukumu uz nosaukumu Jaunmuižas iela 3, Jaunmuiža,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, un saglabāt adresi Jaunmuižas iela 3, Jaunmuiža,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes gabala lietošanas mērķis – 1003
– lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

17. §
Par zemes gabalu sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu   

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par zemes gabala „Pie Dižsluķiem”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu. 
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 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

2.1. sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Pie Dižsluķiem”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. xxx, un atdalāmiem zemes gabaliem piešķirt
nosaukumus:

2.1.1. 0.8 ha platībā un uz tā atrodošām ēkām adresi un nosaukumu
„Jaunvidenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala
lietošanas mērķi: 0.25 ha platībā - 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve
un 0.55 ha platībā - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
2.1.2. 8.1 ha platībā nosaukumu „Vecvidenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3326, 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.
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18. §
Par saimniecības „Līņi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu   
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 27.02.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto xxx,
dzīvo xxx, Skrundas novadā, iesniegumu par saimniecības „Līņi”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals „Līņi”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums xxx, 8.1 ha platībā pieder xxx saskaņā ar
Zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr.xxx. 
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu,
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

3.1. sadalīt saimniecību „Līņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. xxx,
un atdalāmam zemes gabalam, kadastra apzīmējums xxx, 8.1 ha platībā piešķirt
nosaukumu „Jaunbrieži”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

19. §
Par saimniecības „Silarāji”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 18.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto xxx,
dzīvo xxx, Kuldīgas novadā, iesniegumu par saimniecības „Silarāji”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals „Silarāji”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums xxx, 1.8 ha platībā pieder xxx saskaņā ar
Zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr.xxx. 
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu,
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

2.1. sadalīt saimniecību „Silarāji”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. xx,
un atdalāmam zemes gabalam, kadastra apzīmējums xxx, 1.8 ha platībā piešķirt
nosaukumu „Līči”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
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lauksaimniecība,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

20. §
Par uzņemšanu dzīvokļu rindā

N. KLEINBERGA

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

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 10.03.2014. saņemta LR Ieslodzījuma vietu
pārvaldes Vecumnieku cietuma vēstule, ka 18.09.2014. no soda izciešanas tiks
atbrīvots xxx, un lūgums rast iespēju minēto personu nodrošināt ar dzīvojamo telpu
pēc viņa atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas. Pēdējā deklarētā dzīvesvieta xxx bijusi
xxx, Skrundas novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 11.03.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt divistabu vai
trīsistabu istabu dzīvokli ar malkas apkuri,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 11.03.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 19.02.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli.

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.pantu, kas
nosaka kārtību, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, atklāti
balsojot, “par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris BERGMANIS,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars
PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA,
Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. uzņemt xxx, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Skrundas novadā kā
personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām,
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
Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām,
3.4. uzņemt xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu
VĪTOLU.

21. §
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 11.03.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 19.02.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 11.03.2014. 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,
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19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Gunta STEPANOVA,
Loreta ROBEŽNIECE, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS,
Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris
JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:

3.1. piešķirt xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, dzīvokli xxx, Skrundas novadā, slēdzot
īres līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.2. piešķirt xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, dzīvokli xxx, Skrundas novadā, slēdzot
īres līgumu uz vienu gadu,
3.3. piešķirt xxx, dzīvo xxx, 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.

22. §
Par 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 07.03.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 27.02.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 03.03.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 03.03.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 04.03.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.6. Skrundas novada pašvaldībā 28.02.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.7. Skrundas novada pašvaldībā 27.02.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.8. Skrundas novada pašvaldībā 04.03.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.9. Skrundas novada pašvaldībā 05.03.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.10. Skrundas novada pašvaldībā 24.02.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.11. Skrundas novada pašvaldībā 24.03.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.12. Skrundas novada pašvaldībā 27.02.2014. 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
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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” – 13 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Aldis
ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. pagarināt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz
sešiem mēnešiem,
3.2. pagarināt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz
sešiem mēnešiem,
3.3. pagarināt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz
sešiem mēnešiem,
3.4. pagarināt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz
sešiem mēnešiem, 
3.5. pagarināt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz
sešiem mēnešiem,
3.6. pagarināt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz
sešiem mēnešiem,
3.7. pagarināt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem,
3.8. pagarināt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem, un noslēgt vienošanos par parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”,
3.9. pagarināt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem, 
3.10. pagarināt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem, un noslēgt vienošanos par komunālo maksājumu parādu nomaksu ar SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”,
3.11. pagarināt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz
nenoteiktu laiku, 
3.12. pagarināt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem,
3.13. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.

23. §
Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa  

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par atteikumu
no piešķirtā dzīvokļa.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā
25.02.2014. 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” – 13 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Aldis
ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. pārtraukt ar xxx, dzīvo xxx, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli
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xxx, Skrundas novadā, ar 01.04.2014.,
3.1. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.

24. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumu par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 19.02.2014. saņemts xxx, dzīvo xxx, Skrundas
novadā, iesniegums par xxx, personas kods xxx, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no
xxx, Skrundas novadā.
2.2. nekustamais īpašums xxx, Skrundas novadā, pieder Skrundas novada pašvaldībai
un īres līgums noslēgts ar xxx, 
2.3. 14.03.2014. xxx izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. xxx līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu motivētu
paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.

3. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11. pantu, kas
paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto
dzīvesvietu anulēšana, MK 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 ”Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Aldis
ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. anulēt xxx, personas kods xxx, xxx pagastā, Skrundas novadā, deklarēto
dzīvesvietu, 
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI.

25. §
Par pedagogu profesionālās pilnveides programmu
saskaņošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

N. KLEINBERGA

Pamatojoties uz Izglītības likuma 49. pantu, kas nosaka, ka „(1) Pedagoga darbam
nepieciešamo izglītību iegūst izglītības iestādēs, kuras īsteno attiecīgas akreditētas
profesionālās un akadēmiskās studiju programmas. (2) Pedagoga profesionālo kvalifikāciju
apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. (3) Pedagogu
profesionālās kompetences pilnveide notiek pašizglītības formā un iestādēs, kas īsteno
attiecīgas tālākizglītības programmas”, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 21.
punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: organizēt pedagoģisko
darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu”, Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija
noteikumu Nr. 363 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” 13. punktu, kas
nosaka, ka „Pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes, izņemot
augstākās izglītības iestādes un ministriju padotībā esošās izglītības iestādes, A programmu
saskaņo ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā programmu īstenos”, Skrundas novada
Izglītības nodaļas nolikuma 8.23. punktu, kas nosaka, ka „izglītības nodaļas uzdevumi:
Nodrošina pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu, vada licencēšanas
komisijas darbu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE,
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Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS,
Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS,
Nellija KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:

1. Apstiprināt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu
saskaņošanas komisijas nolikumu (pielikums Nr. 12 uz 2 lp.),
2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI.

26. §
Par izmaiņām Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā      

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 04.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Rudbāržu
internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktores Birutas LIEPAS iesniegumu par
izmaiņām skolas nolikumā.
2. Pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka attiecīgās iestādes
nolikumu apstiprina iestādes dibinātājs, un Vispārējās izglītības likuma 8. pantu, kas nosaka,
ka Vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir tās nolikums, atklāti balsojot,
„par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Aldis
ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. izdarīt Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra Nolikumā (saskaņots
ar Skrundas novada domes 27.08.2009. sēdes (prot.Nr.9, 9.§) lēmumu) šādus
grozījumus:

2.1.1. aizstāt 8.5.3.apakšpunktā, 9.1.punktā, 9.1.1., 9.1.2.apakšpunktos vārdus
„Skolas padome” ar vārdiem „Izglītības iestādes padome”,

 2.1.2. izteikt 9.1.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
 „pedagogu pārstāvji”,
 2.1.3. izteikt 9.1.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„ izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis (pieaicināms pēc nepieciešamības);”,
2.1.4. izteikt 9.1.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„izglītojamo vecāku, aizbildņu pārstāvji;”,
2.1.5. izteikt 9.1.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„izglītojamo pārstāvji;”,
2.1.6. papildināt 9.1.2.punktu ar apakšpunktu 9.1.2.6. šādā redakcijā:
„pašvaldības pārstāvis ( pieaicināms pēc nepieciešamības).”,
2.1.7. aizstāt 10.1.1.apakšpunktā vārdus „Skolas padomes reglaments” ar
„Izglītības iestādes reglaments”,

2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot izglītības nodaļas vadītājai Ingai FLUGRĀTEI.

27. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā

N. KLEINBERGA, A. KĀPIŅA

1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS sagatavoto
lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no Aijas
VĪĶES, kura pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu
saņemšanas nav nomaksājusi likumā noteiktos nodokļu maksājumus.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka xxx, personas kods xxx, deklarētā
adrese xxx, Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz
27.03.2014. par īpašumiem:

2.1. xxx, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nekustamā īpašuma kadastra numurs
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xxx, ir EUR 526.20 (pieci simti divdesmit seši euro, divdesmit centi), t.sk.
pamatparāds EUR 322.12 (trīs simti divdesmit divi euro, divpadsmit centi)
nokavējuma nauda EUR 204.08 (divi simti četri euro, astoņi centi),
2.2. xxx, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nekustamā īpašuma kadastra numurs
xxx, ir EUR 10.63 (desmit euro, sešdesmit trīs centi), t.sk. pamatparāds EUR 8.71
(astoņi euro, septiņdesmit viens cents), nokavējuma nauda EUR 1.92 (viens euro,
deviņdesmit divi centi).                                                                                                     

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt
nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kas
nosaka, ka „Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža. Piespiedu izpildes termiņa noilgums tiek apturēts likumā “Par
nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos un piespiedu zemes nomas gadījumā, ja
iznomātājs ir iesniedzis tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu
uz laiku līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim” un likuma “Par nodokļiem un nodevām”
18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi:
piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un
citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un 26.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka ”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu
aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu
administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda
naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā,
un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī
izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu
administrācija piedzen bezstrīda kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu”, atklāti balsojot, “par” - 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” -
nav, “atturas” – 2 (Juris JAUNZEMS, Andris BERGMANIS), Skrundas novada dome
nolemj:

3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu, no xxx, personas kods xxx, deklarētā adrese xxx, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu:

3.1.1. par īpašumu xxx, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nekustamā
īpašuma kadastra numurs xxx, EUR 526.20 (pieci simti divdesmit seši euro,
divdesmit centi), t.sk. pamatparāds EUR 322.12 (trīs simti divdesmit divi euro,
divpadsmit centi), kavējuma nauda EUR 204.08 (divi simti četri euro, astoņi
centi), 
3.1.2. par īpašumu xxx, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nekustamā
īpašuma kadastra numurs xxx, EUR 10.63 (desmit euro, sešdesmit trīs centi,
t.sk. pamatparāds EUR 8.71 (astoņi euro, septiņdesmit viens cents,
nokavējuma nauda EUR 1.92 (viens euro, deviņdesmit divi centi),                     

http://likumi.lv/doc.php?id=33946
http://likumi.lv/doc.php?id=33946
http://likumi.lv/doc.php?id=55567
http://likumi.lv/doc.php?id=33946
http://likumi.lv/doc.php?id=33946
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 3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU,
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to
iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā. 

28. §
Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,

apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 24.03.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Kušaiņu
ielas 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvojamās mājas pilnvarotās personas
Sigitas KRONBERGAS, dzīvo Kušaiņu ielā 2-7, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, iesniegumu par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”.

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 15.03.2014. notikusi dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā pieņemts lēmums par
dzīvojamās mājas nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”,
2.2. dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas pienākumi līdz šīm netika veikti,  
2.3. Skrundas novada pašvaldībai minētajā mājā nepieder neviens dzīvoklis, 
2.4. LR Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrā un trešā daļa nosaka sekojošo:
“Vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par: 1) kopīpašumā
esošās daļas pārgrozīšanu (palielināšanu, samazināšanu); 2) kopīpašumā esošās daļas
lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā; 3) dzīvokļu īpašnieku
pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un atcelšanu 4) pilnvarojuma došanu un atsaukšanu;
5) lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu; 6) kopīpašumā esošās daļas nodošanu
lietošanā; 7) kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu; 8) atsevišķu vai visu
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam; 9) dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību; 10) citiem
jautājumiem, kurus dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst vienīgi
dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē”, un “Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir
saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas
pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot
tos gadījumus, kuros šā likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma pieņemšanai
nepieciešamais balsu skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati
dzīvokļu īpašnieku kopība”.

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība vai valsts
dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā
panta piektās daļas nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem
mājā esošajiem privatizācijas objektiem” un piekto daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas
pārņemšanu un ir ievēroti šādi nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai
dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos
noteikto kārtību; 2) iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par
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reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums; 3) visi dzīvokļu
īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir
noslēguši šā likuma 41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju; 4)
dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu
īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Šis
noteikums neattiecas uz šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”, astoto daļu, kas nosaka, ka
“ja daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā
esošie privatizācijas objekti, pašvaldība vienojas ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai ar
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas
neprivatizēto objektu turpmākās pārvaldīšanas un  apsaimniekošanas kārtību”, pamatojoties
uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt
maksu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs
ZEME, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:

3.1. nodot dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, apsaimniekošanas tiesības SIA „Skrundas komunālā saimniecība”,
reģ.Nr.41203022001, juridiskā adrese Stūra ielā 7, Skrunda, Skrundas novadā, ar
01.04.2014.,
3.2. uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM sagatavot
dokumentāciju, kura nepieciešama mājas apsaimniekošanas tiesību nodošanai un
parakstīt mājas pieņemšanas – nodošanas aktu,

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

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo
domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 17.04.2014.,
plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 24.04.2014., plkst. 0800.

Sēde slēgta plkst. 0815

Sēdi vadīja         N. Kleinberga
         28.03.2014.

Sēdi protokolēja       E. Pole
         28.03.2014. 


