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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

2015.gada 30.aprīlī                                                                                                                Nr. 8 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par aprūpes mājās pakalpojuma finansēšanu pēc projekta „Samariešu atbalsts mājās” 

noslēgšanās 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par īres un komunālo maksājumu parādu norakstīšanu 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas atcelšanu un pašvaldības īpašuma 

privatizācijas komisijas protokola apstiprināšanu 

6. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

7. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

9. Par telpu nomu ģimenes ārsta vajadzībām 

10. Par nekustamā īpašuma telpu nomas līguma izbeigšanu 

11. Par adreses Raiņa iela 26, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu un ēku uzņemšanu 

pašvaldības bilancē 

12. Par adreses Cieceres ielā 8, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, maiņu 

13. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu 

14. Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liezpiediņš” darbu vasarā 

15. Par Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikuma apstiprināšanu jaunā 

redakcijā 

16. Par Skrundas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā 

redakcijā 

17. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

18. Par dzīvokļu piešķiršanu 

19. Par īres līgumu pagarināšanu 

20. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 
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Piedalās   
Deputāti: Aldis BALODIS 

  Andris BERGMANIS 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Juris JAUNZEMS 

  Zigurds PURIŅŠ 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

  Ainārs ZANKOVSKIS 

  Gunārs ZEME  

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ivo BĀRS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Dainis EISAKS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

           valdes locekle Guna SKREBELE 

p/a „Sociālais dienests” direktore  Anda VĪTOLA 

projektu vadītāja    Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

būvvaldes vadītājs    Kaspars DZENIS 

galvenā grāmatvede    Gunta SVARA 

Skrundas novada iedzīvotājs   Valdis PAKULIS 

   

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus 

jautājumus: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

2. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāju Daini 

EISAKU 

3. Par AS „Sadales tīkls” būvniecības ieceres „110/20 kv (kilovoltu) apakšstacijas Skrunda” 

publisko apspriešanu 

4. Par grozījumiem Nīkrāces pamatskolas nolikumā 

5. Par pamatlīdzekļu nodošanu lietošanā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

6. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidenta apstiprināšanu 

7. Par iebrauktuves uz īpašumiem Raiņa ielā 4 un 6 paplašināšanu, projekta „Ventas un 

Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” ietvaros 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32.pantu, kas nosaka, ka „apspriežamos 

jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar 

domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 
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SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par aprūpes mājās pakalpojuma finansēšanu pēc projekta „Samariešu atbalsts mājās” 

noslēgšanās 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par īres un komunālo maksājumu parādu norakstīšanu 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas atcelšanu un pašvaldības īpašuma 

privatizācijas komisijas protokola apstiprināšanu 

6. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

7. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

9. Par telpu nomu ģimenes ārsta vajadzībām 

10. Par nekustamā īpašuma telpu nomas līguma izbeigšanu 

11. Par adreses Raiņa iela 26, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu un ēku uzņemšanu 

pašvaldības bilancē 

12. Par adreses Cieceres ielā 8, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, maiņu 

13. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu 

14. Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liezpiediņš” darbu vasarā 

15. Par Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikuma apstiprināšanu jaunā 

redakcijā 

16. Par Skrundas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā 

redakcijā 

17. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

18. Par dzīvokļu piešķiršanu 

19. Par īres līgumu pagarināšanu 

20. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

22. Par Skrundas novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

23. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāju Daini 

EISAKU 

24. Par AS „Sadales tīkls” būvniecības ieceres „110/20 kv (kilovoltu) apakšstacijas Skrunda” 

publisko apspriešanu 

25. Par grozījumiem Nīkrāces pamatskolas nolikumā 

26. Par pamatlīdzekļu nodošanu lietošanā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

27. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidenta apstiprināšanu 

28. Par iebrauktuves uz īpašumiem Raiņa ielā 4 un 6 paplašināšanu, projekta „Ventas un 

Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” ietvaros 
 

1. § 

  Par aprūpes mājās pakalpojuma finansēšanu pēc  

projekta „Samariešu atbalsts mājās” noslēgšanās 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.04.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības 

„Latvijas Samariešu apvienība” (turpmāk – biedrība), reģ. Nr. 40008001803, juridiskā adrese 

Visbijas prospekts 18, Rīga, direktora XXX vēstuli Nr. 1-6/194 par pašvaldības finansējumu 

aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai pēc projekta „Samariešu atbalsts mājās” 

noslēgšanās 2015.gada 30.aprīlī.  
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. ar Skrundas novada domes 24.10.2013. sēdes (prot. Nr. 9, 2.§) lēmumu „Par 

projektu „Samariešu atbalsts mājās”” atbalstīta projekta realizācija Skrundas novada 

pašvaldībā, deleģējot biedrībai visaptverošu aprūpes mājās pakalpojuma 

nodrošināšanu personām ar ierobežotu piekļuvi sociālās un veselības aprūpes 

infrastruktūrai, 

2.2. Skrundas novada pašvaldība 28.11.2013. ar biedrību „Latvijas Samariešu 

apvienība” noslēgusi pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu par aprūpes mājās 

pakalpojumu sniegšanu personas dzīves vietā, kurš paredz, ka biedrība deleģētos 

pārvaldes uzdevumus Skrundas novada teritorijā vismaz 14 mēnešus finansē no 

projekta „Samariešu atbalsts mājās” un no pašvaldības finanšu līdzekļiem, 

nepārsniedzot kārtējā budžeta gadā plānotos līdzekļus, kas ir 45 euro vienam 

aprūpējamam, kam ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 

lēmumu ir noteikta aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamība. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka 

„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir šādas autonomās 

funkcijas: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu”, 7.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 

nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana 

ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām 

mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)”, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 

3.1. apstiprināt aprūpes mājās pakalpojuma finansēšanu 2015.gadā 75 euro 

(septiņdesmit piecu euro) apmērā par vienu aprūpējamo mēnesī, kam ar Skrundas 

novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” lēmumu ir noteikta aprūpes mājās 

pakalpojuma nepieciešamība, 

3.2. finansējuma avots – sociālai aizsardzībai paredzētie budžeta līdzekļi, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 

direktori Andu VĪTOLU un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.  
 

2. § 

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības nodokļu administratores Aijas 

KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

bezstrīdus kārtībā no personas, kura pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 

un brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājusi likumā noteiktos nodokļu maksājumus. 

2.  Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā līdz 18.09.2014. par nekustamo īpašumu XXX, Skrundas 

novadā, bija 68.87 EUR (sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit septiņi centi), t.sk. 

pamatparāds 49.50 EUR (četrdesmit deviņi euro, piecdesmit centi), nokavējuma nauda 

19.37 EUR (deviņpadsmit euro, trīsdesmit septiņi centi), par kuru 25.09.2014. 

pieņemts Skrundas novada domes lēmums (prot. Nr. 14, 2.§) „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā”, un 30.09.2014. lēmums nosūtīts 



5 

zvērinātai tiesu izpildītājai Inesei BOŽEI, 

2.2. XXX parāds par laika periodu no 18.09.2014. līdz 20.04.2015. par nekustamo 

īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir 12.44 EUR (divpadsmit euro, četrdesmit četri 

centi), t.sk. pamatparāds 6.98 EUR (seši euro, deviņdesmit astoņi centi), nokavējuma 

nauda 5.46 EUR (pieci euro, četrdesmit seši 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 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” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Juris JAUNZEMS), 

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, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu 12.44 EUR (divpadsmit euro, četrdesmit četri centi), t.sk. 

pamatparāds 6.98 EUR (seši euro, deviņdesmit astoņi centi), nokavējuma nauda 5.46 

EUR (pieci euro, četrdesmit seši centi). 

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.  

   

3. § 

 Par īres un komunālo maksājumu parādu norakstīšanu 

L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata grāmatvedes Salumejas BALCERES priekšlikumu par 

atļauju norakstīt īres un komunālo maksājumu parādus iedzīvotājiem, kuri ir miruši, un izslēgt 

viņus no debitoru saraksta. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. XXX, miris XXX, īres un komunālo maksājumu parāds par dzīvokli XXX, 

Skrundas novadā, ir 184.40 EUR (viens simts astoņdesmit četri euro, četrdesmit 
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centi), 

2.2. XXX, miris XXX, komunālo maksājumu parāds par dzīvokli XXX, Skrundas 

novadā, ir 87.39 (astoņdesmit septiņi euro, trīsdesmit deviņi centi), 

2.3. XXX, miris XXX, īres un komunālo maksājumu  parāds par dzīvokli XXX, 

Skrundas novadā, ir 417.53 EUR (četri simti septiņpadsmit euro, piecdesmit trīs 

centi). 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 

„tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, 

„par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 

 3.1. norakstīt īres un komunālo maksājumu parādus īrniekiem: 

3.1.1. XXX (miris XXX) - 184.40 EUR (viens simts astoņdesmit četri euro, 

četrdesmit centi) par dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

3.1.2. XXX (miris XXX) - 87.39 (astoņdesmit septiņi euro, trīsdesmit deviņi 

centi) par dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

3.1.3. XXX (miris XXX) - 417.53 EUR (četri simti septiņpadsmit euro, 

piecdesmit trīs centi) par dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi Salumeju BALCERI. 

 

4. § 

  Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokola Nr. 2.1.1/4 3.§ un 4.§ lēmumu no 13.04.2015. 

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

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

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

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

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

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

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

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 

 2.1. pārdot par brīvu cenu: 

 2.1.1. 1800.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro) nekustamo īpašumu - 

Cieceres ielā 4B, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

ar kopējo platību 3094 m2,  

 2.1.2. 400.00 EUR (četri simti euro) nekustamo īpašumu - Graudu ielā 5, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo 

platību 1860 m2, 

 2.2.  uzaicināt divu nedēļu laikā noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam: 

  2.2.1. Cieceres ielā 4B, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā – XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā,  

  2.2.2. Graudu ielā 5, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā - XXX, 

juridiskā adrese XXX, Skrundas novadā, 
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2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

5. § 

 Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas atcelšanu un  

pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/3 no 30.03.2015. 

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

„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 

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

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

gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. atcelt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Kušaiņu ielā 4-19, Kušaiņos, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr.XXX, pārdošanu,  

 2.2.  apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/3 

no 30.03.2015. (1.pielikums uz 1 lp.), 

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

 

6. § 

 Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas  

protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokola Nr. 2.1.1/4 1.§ un 2.§ lēmumu no 13.04.2015., un nomas tiesību izsoles 

noteikumus. 

2. Pamatojoties uz 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 
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izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē nekustamā 

īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā 

izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. 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 

institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un 

attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas 

kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — 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 3500 euro, 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 1400 euro,- pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izsolīt nomas tiesības izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošās Centra 

garāžas Nr. 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, 

platība 24.3 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli 09.06.2015., plkst. 10:00, ar 

sākotnējo cenu 0.15 EUR/m2 (nulle euro, piecpadsmit centi) + PVN, 

2.2. izsolīt nomas tiesības izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā šķūnīša 

„Centra garāžas” Nr. 19 Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr.XXX, platība 11.8 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli 09.06.2015., plkst. 

10:10, ar sākotnējo cenu 0.15 EUR/m2 (nulle euro, piecpadsmit centi) + PVN, 

2.3.  apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokola Nr. 

2.1.1/4 1.§ un 2.§ lēmumu no 13.04.2015. (2.pielikums uz 2 lp.), 

2.4.  pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma Centra 

garāžas Nr. 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, 

platība 24.3 m2, un šķūnīša „Centra garāžas” Nr. 19 Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX, platība 11.8 m2, nomas tiesību izsoli, 

2.5.  apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumus - 

Centra garāžas Nr. 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, (3.pielikums uz 

2 lpp.), 

2.6.  apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumus - 

Šķūnītis „Centra garāžas” Nr. 19, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

(4.pielikums uz 2 lpp.), 

2.7. ievietot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada 

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. 

un 12.panta nosacījumus. 

7. § 

 Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas  

protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/5 no 17.04.2015. un nomas tiesību izsoles noteikumus. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu, kas nosaka, ka „publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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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", institūcijas, kas organizē nekustamā 

īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā 

izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. 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 

institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un 

attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas 

kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — 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 3500 euro, 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 1400 euro,- pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izsolīt nomas tiesības izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošās Centra 

garāžas Nr. 4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, 

platība 23 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli 09.06.2015., plkst.10:20, ar 

sākotnējo cenu 0.15 EUR/m2 (nulle euro, piecpadsmit centi) + PVN, 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.1.1/5 no 17.04.2015. (5.pielikums uz 1 lp.), 

2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma nomas 

tiesību izsoli - Centra garāžas Nr. 4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra numurs XXX, platība 23  m2,  

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumus - 

Centra garāžas Nr. 4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, (6.pielikums uz 2 

lpp.), 

2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. un 12.panta nosacījumus. 
 

8. § 

  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.8.2/2 un 2.8.2/3 no 08.04.2015. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka „piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu 

nedēļu laikā, bet par kustamo mantu – nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi 

neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma 

summā”, 30.panta otro daļu, kas nosaka, ka „nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs 

zaudē iesniegto nodrošinājumu (16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma 

32.pantā noteiktajā kārtībā”, likuma 34.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „izsoles rīkotājs 

apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles”, likuma 34.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka „institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus 

apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu 

nokārtošanas”, likuma 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 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/2 un 

2.8.2/3 no 08.04.2015 par nekustamo īpašumu: 

2.1.1. „Saulstari”-17, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izsoli 

(7.pielikums uz 4 lpp.), 

2.1.2. „Jaunalmeri”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, izsoli (8.pielikums uz 4 

lpp.). 
 

9. § 

 Par telpu nomu ģimenes ārsta vajadzībām 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.04.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Kuldīgā, iesniegumu par telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nomu 

ģimenes ārsta prakses vajadzībām. 

2. Pamatojoties uz 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)”, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 
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līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, kas nosaka, ka šo 

noteikumu 2., 3. un 4.nodaļas normas nepiemēro, ja valsts, pašvaldību un citu atvasinātu 

publisko personu manta (turpmāk – nomas objekts) tiek iznomāta sociālās aizsardzības, 

kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar 

Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātu 

maksas pakalpojumu cenrādi, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. slēgt ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX, Kuldīga, Kuldīgas novads, par 

telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā (kopējā platība 24.36 m2), telpu 

nomas līgumu uz 5 gadiem, nosakot telpu nomas maksu 0.85 EUR/m2 (nulle euro, 

astoņdesmit pieci centi) mēnesī bez PVN, 

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

 

10. § 

 Par nekustamā īpašuma telpu nomas līguma izbeigšanu 

L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata 26.03.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 

iesniegumu par nekustamā īpašuma telpu nomas līguma Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas 

novadā, izbeigšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 01.01.2014. Skrundas novada pašvaldības iestādei „Skrundas veselības un sociālās 

aprūpes centrs” ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

noslēgts nekustamā īpašuma telpu nomas līgums Nr. XXX par telpu ar kopējo platību 

24.36 m2 nomu,  

2.2. 16.01.2015. Skrundas novada pašvaldības iestādei „Skrundas veselības un sociālās 

aprūpes centrs” ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

noslēgta vienošanās par rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtību. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz 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 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 

3.1. izbeigt ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

noslēgto nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu par telpām Kuldīgas ielā 2, Skrundā, 

Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.maiju, 

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

 

11. § 

 Par adreses Raiņa iela 26, Skrunda, Skrundas novads,  

piešķiršanu un ēku uzņemšanu pašvaldības bilancē 

L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adreses Raiņa iela 26, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu un ēku 

http://likumi.lv/doc.php?id=212864#n2
http://likumi.lv/doc.php?id=212864#n3
http://likumi.lv/doc.php?id=212864#n4
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uzņemšanu bilancē. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals Raiņa ielā 26, 

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

domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 15.§) lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

zemju izvērtēšanu Skrundas pilsētā”. 

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”, 

un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt pašvaldībai piederošam zemes gabalam Raiņa ielā 26, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, un uz tā atrodošām ēkām (kadastra apzīmējumi: XXX un 

XXX) adresi Raiņa iela 26, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala 

lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 

3.2. uzņemt pašvaldības bilancē par kadastrālām vērtībām ēkas Raiņa ielā 26, 

Skrundā, Skrundas novadā (kadastra apzīmējumi: XXX un XXX), 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

12. § 

  Par adreses Cieceres ielā 8, Ciecerē,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, maiņu 

L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata 01.04.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Valsts 

zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vēstuli Nr. 9-01/437213-1/1 „Par adresi”.  

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”, 

un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 19.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka „pilsētās un ciemos zemes vienību un ēku 

numurus piešķir šādā kārtībā: ielās – no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotas 

vietas centra uz nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra numurus, labajā pusē – pāra 

numurus”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izmainīt adresi pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam Cieceres ielā 8A, 

Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX un ēkām, uz adresi Cieceres iela 6B, Ciecere, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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13. § 

  Par nosaukuma piešķiršanu un zemes  

vienības lietošanas mērķa noteikšanu 

L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Liepājas ielā 15B, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, tika konstatēts, ka zemes vienība Liepājas ielā 15B, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā 

ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr.14, 15.§) lēmumu „Par pašvaldībai 

piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu Skrundas pilsētā”. 

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 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. piešķirt pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Liepājas iela 15B, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, nosaukumu Liepājas iela 15B, Skrunda, 

Skrundas novads, LV-3326; zemes vienības lietošanas mērķis – 0908 – pārējo 

sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

14. § 

  Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” darbu vasarā 

L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata 31.03.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” vadītājas Dzintras EGLĪTES iesniegumu par 

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” slēgšanu vasarā no 25.06.2015. līdz 

31.07.2015. darbinieku ikgadējā atvaļinājuma laikā.  

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

ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, 

„par” – 12 (Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Aldis BALODIS), Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. neslēgt Skrundas pirmsskolas izglītības iestādi „Liepziediņš” vasarā no 

25.06.2015. līdz 31.07.2015. 
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15. § 

 Par Rudbāržu internātpamatskolas-rehabilitācijas  

centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 31.03.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Rudbāržu 

internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktores Birutas LIEPAS iesniegumu Nr.1-

24/35 par Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikuma apstiprināšanu 

jaunā redakcijā. 

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 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 

2.1. apstiprināt Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumu jaunā 

redakcijā (9.pielikums uz 7 lpp.), 

2.2. noteikt, ka ar šī nolikuma apstiprināšanas dienu spēku zaudē Skrundas novada 

domes 27.08.2009. sēdē (prot. Nr. 9, 9.§) saskaņotais Rudbāržu 

internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikums, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības nodaļas vadītāju Ingu 

FLUGRĀTI. 
 

16. § 

  Par Skrundas novada pedagoģiski medicīniskās  

komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.apakšpunktu, kas nosaka, ka 

„novada pašvaldība nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un 

pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām”, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem 

Nr.709 „Noteikumi par  pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldības dome pieņem iekšējos 

normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

1. apstiprināt Skrundas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu 

(10.pielikums uz 12 lpp.), 

2. noteikt, ka ar šī nolikuma apstiprināšanas dienu spēku zaudē Skrundas novada 

domes 28.12.2010. sēdē (prot. Nr. 22, 11.§) apstiprinātais Skrundas novada 

pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nolikums, 

3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI. 
 

17. § 

  Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

uzņemšanu dzīvokļu rindā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
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2.1. Skrundas novada pašvaldībā 17.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvojamo platību, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 18.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 19.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 25.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Kušaiņos,  

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 27.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

„Pumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 30.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

„Pumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 30.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Kušaiņos. 

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

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

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

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

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

kārtām, un 15.pantu, kas nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā 

kārtībā, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:   

3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā 

personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

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

reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

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

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

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

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

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

reģistrā Skrundas novadā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām 

kārtām, 

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

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

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

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

3.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU.  
 

18. § 

  Par dzīvokļu piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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 18.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 
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novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Dzeldā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 25.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Kušaiņos, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 15.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā, 

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

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

palīdzības veidus, 16.pantu, kas nosaka noteikumus, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai 

telpai, 19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, un personīgiem iesniegumiem, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 

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

slēdzot īres līgumu uz trīs 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, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz trīs mēnešiem, 

3.4. noteikt, ka īres līgumus jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

19. § 

 Par īres līgumu pagarināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

līgumu pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 15.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 17.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 17.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 17.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

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

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

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

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

telpas īres līguma termiņu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 10.pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis, un  11.pantu, kas 

nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, un personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot, 

„par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj:   

3.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 
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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. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

20. § 

 Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

no piešķirtā dzīvokļa. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 17.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 18.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 18.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 24.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Durbes 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 17.04.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas 

novadā, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 18.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā. 

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

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, un personīgajiem iesniegumiem, 

atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj:  

3.1. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.maiju, 

3.2. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.maiju, slēdzot vienošanos par komunālo 

maksājumu parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

3.3. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.maiju, 

3.4. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Durbes novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā, 

3.5. pārtraukt ar XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības 

uz dzīvokli XXX, Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.maiju, 

3.6. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
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21. § 

 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

dzīvesvietas anulēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 16.03.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

ielā 6-6, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā: 

2.1.1. nekustamais īpašums Ventas ielā 6-6, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, pieder Skrundas novada pašvaldībai un ir izīrēts XXX, 

2.1.2. 18.03.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.1.3. XXX līdz šim brīdim (23.04.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 17.03.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā: 

2.2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.2.2. 17.03.2015. XXX, XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties 

Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.2.3. XXX, XXX un XXX līdz šim brīdim (23.04.2015.) Skrundas novada 

pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu. 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 17.03.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

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

XXX, Skrundas novadā: 

2.3.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.3.2. 17.03.2015. XXX, XXX, XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties 

Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.3.3. XXX, XXX, XXX un XXX līdz šim brīdim (23.04.2015.) Skrundas 

novada pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par 

deklarēto dzīvesvietu. 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 08.04.2015. saņemts iesniegums no XXX, par XXX 

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

ielā 30a - 8, Skrundā, Skrundas novadā:  

2.4.1. nekustamais īpašums Raiņa ielā 30a-8, Skrundā, Skrundas novadā, 

pieder Skrundas novada pašvaldībai un ir izīrēts XXX, 

2.4.2. 10.04.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4.3. XXX līdz šim brīdim (23.04.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 07.04.2015. saņemts iesniegums no Nīkrāces 

pakalpojumu pārvaldes vadītājas Benitas LIELĀMERES par XXX (personas kods 

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

īpašuma Ziedu ielā 5-7, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā: 

2.5.1. nekustamais īpašums Ziedu ielā 5-7, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, pieder Skrundas novada pašvaldībai: 
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2.5.2. 10.04.2015. XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas 

novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.5.3. XXX un XXX līdz šim brīdim (23.04.2015.) Skrundas novada 

pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu. 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 30.03.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

(personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma 

Liepājas ielā 13-2, Skrundā, Skrundas novadā: 

2. 6.1. nekustamais īpašums Liepājas ielā 13-2, Skrundā, Skrundas novadā, 

pieder Skrundas novada pašvaldībai un ir izīrēts XXX, 

2.6.2. 15.04.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.6.3. XXX līdz šim brīdim (23.04.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

Ministru Kabineta 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu”, un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par” – 13 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ventas ielā 6-6, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX), 

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

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

 3.3. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX (personas kods 

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

kods XXX), 

3.4. anulēt deklarēto dzīvesvietu Raiņa ielā 30a - 8, Skrundā, Skrundas novadā, XXX 

(personas kods XXX),  

3.5. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 5-7, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

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

3.6. anulēt deklarēto dzīvesvietu Liepājas ielā 13-2, Skrundā, Skrundas novadā, XXX 

(personas kods XXX). 

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

FREIMANI. 
 

22. § 

 Par Skrundas novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE, G.SVARA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības 2014.gada pārskatu. Sēdes 

vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu galvenajai grāmatvedei Guntai SVARAI, kura 

īsumā informē par 2014.gada bilances rādītājiem.  

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

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

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivars 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 4 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, 

Juris JAUNZEMS, Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj:   
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2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2014.gada pārskatu (11.pielikums uz 80 

lpp.). 
 

23. § 

 Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Raņķu  

pakalpojumu pārvaldes vadītāju Daini EISAKU 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.04.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Raņķu 

pakalpojumu pārvaldes vadītāja Daiņa EISAKA iesniegumu par darba tiesisko attiecību 

pārtraukšanu pēc paša vēlēšanās. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka 

„dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas 

likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, 2009.gada 23.jūlija Skrundas 

novada Raņķu pakalpojumu pārvaldes nolikuma 7.punktu, „Darba likuma” 100.panta pirmo 

daļu, un pamatojoties uz 2012.gada 26.aprīļa nolikuma par atlīdzību Skrundas novada 

pašvaldībā 6.1.punktu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

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

Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. izbeigt ar Daini EISAKU, Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāju, darba tiesiskās 

attiecības ar 22.05.2015.,  

2.2. uzdot Benitai LIELĀMEREI, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītājai, līdz 

jauna Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanai, veikt Daiņa EISAKA 

darba pienākumus, nosakot piemaksu 30% apmērā no Benitas LIELĀMERES 

mēnešalgas, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU,  

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI un finanšu nodaļas vadītāju 

Ināru MUCENIECI. 
 

24. § 

 Par AS „Sadales tīkls” būvniecības ieceres „110/20 kv  

(kilovoltu) apakšstacijas Skrunda” publisko apspriešanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldībā AS „Sadales tīkls”, reģ. Nr. 

40003857687, juridiskā adrese Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, iesniegto pārskatu par publiskās 

apspriešanas rezultātiem, 110/20 kv (kilovoltu) apakšstacijas Skrunda būvniecības iecerei 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

2. Ņemot vērā būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pārskatu, un pamatojoties uz 

Būvniecības likuma 14.pantu par būvniecības ieceri un Ministru kabineta 28.10.2014. 

noteikumiem Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība”, atklāti balsojot, 

„par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 

2.1. apstiprināt pārskatu par būvniecības ieceri „110/20 kv (kilovoltu) apakšstacijas 

Skrunda” (12.pielikums uz 17 lpp.), 

2.2. pārskatu par publiskās apspriešanas rezultātiem publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.skrunda.lv, 

http://www.skrunda.lv/
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2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
 

25. § 

 Par grozījumiem Nīkrāces pamatskolas nolikumā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldībā saņemto Nīkrāces pamatskolas 

direktores Anitas SEBEŽAS iesniegumu Nr. 8/1-11 par grozījumiem Nīkrāces pamatskolas 

2009.gada 27.augusta nolikumā. Lūgums ir izslēgt 7.3.punktu, jo pamatizglītības 

pedagoģiskās korekcijas izglītības programma skolā realizēta netiek. 

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 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 

2.1. izslēgt Skrundas novada domes 27.08.2009. sēdē saskaņotajā Nīkrāces 

pamatskolas nolikumā (prot. Nr. 9, 9.§) 7.3.punktu, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI. 
  

26. § 

 Par pamatlīdzekļu nodošanu lietošanā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Lai nodrošinātu pašvaldību funkciju veikšanu Skrundas novada administratīvajā teritorijā, 

Skrundas novada pašvaldība nodod lietošanā SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 

41203022001, juridiskā adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, deleģēto pašvaldību 

funkciju veikšanai projekta „Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības 

attīstības projektiem" materiālās vērtības, kas saņemtas  23.02.2007. no Vides ministrijas 

projekta „Tīklu noplūžu atklāšanas iekārtu piegāde 10 Kurzemes reģiona pašvaldībām” 

īstenošanai. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.pantu un 5.panta otrās daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. nodot lietošanā SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001,  

juridiskā adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, pamatlīdzekļus 

(13.pielikums uz 4 lpp.): 

2.1.1. metāla meklētāja komplekts, 

2.1.2. audiofrekvences cauruļu un kabeļu meklētāja komplekts, 

2.1.3. noplūžu meklēšanas stetoskops komplekts, 

2.1.4. portatīvais ultraskaņas plūsmas mērītājs komplekts; 

2.2. pamatlīdzekļu nodošanai lietošanā izveidot komisiju sekojošā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētāja: Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta            

ROBEŽNIECE;  

komisijas locekļi:  galvenā grāmatvede Gunta SVARA,  

      grāmatvede Inga FLUGRĀTE,  

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekle Guna        
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SKREBELE, 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” galvenais 

grāmatvedis Ģirts BOKUMS. 

 

27. § 

 Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidenta apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE, G.SKREBELE, A.ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 27.04.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekles Gunas SKREBELES iesniegumu par SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” revidentes maiņu 2015.gadam.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Gunai SKREBELEI, kura paskaidro, ka 

izpilddirektors ir atradis jaunu revidentu kompāniju SIA „Orients Audit & Finance”, reģ. Nr. 

50003597621, kuru sniegtais pakalpojums izmaksātu gandrīz par tūkstoti vairāk, nekā 

iepriekšējā revidentu kompānija. Uzņēmumam jebkurš sadārdzinājums ir sāpīgs jautājums.  

Domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS jautā, vai šis jautājums ir jāatrisina jau 

šodien. Guna SKREBELE paskaidro, ka mēneša griezumā šo jautājumu vēl var censties 

atrisināt.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina revidenta jautājumu atlikt līdz maija domes 

sēdei, līdz kurai izpilddirektoram ir jāveic revidentu kompāniju sniegto pakalpojumu cenu 

aptauja, lai atrastu optimālāko variantu. 

2. Atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. jautājumu par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidenta apstiprināšanu 

atlikt līdz 28.maija domes sēdei, 

2.2. uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM veikt revidentu kompāniju sniegto 

pakalpojumu cenu aptauju, lai varētu atrast izdevīgāku piedāvājumu. 

 

28. § 

 Par iebrauktuves uz īpašumiem Raiņa ielā 4 un 6 paplašināšanu, projekta  

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

L. ROBEŽNIECE, G. RUBEŽNIECE-ZUTE, V. PAKULIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 28.04.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Valda   

PAKUĻA, dzīvo Raiņa ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu (28.04.2015. reģistrēts 

pašvaldības lietvedības sistēmā ar Nr. 15.3.30/615)  ar lūgumu jaunbūvējamo iebrauktuvi 

starp īpašumiem Raiņa ielā 4 un 6 paplašināt no 3.5m uz 4m. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Raiņa iela tiek rekonstruēta projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas 

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

ietvaros. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas termiņš – 2015.gada 

31.augusts, bet būvdarbu beigu termiņš saskaņā ar starp Skrundas novada pašvaldību 

un SIA „Saldus ceļinieks” 28.08.2014. noslēgto līgumu Nr. 2.6.3/36 ir 2015.gada 

27.jūlijs, 

2.2. Būvdarbi objektā tiek veikti saskaņā ar SIA „Projekts 3” izstrādāto būvprojektu, 

kas 2013.gada 21.martā akceptēts Skrundas novada Būvvaldē  (akcepta Nr.8). 

Projektēšanas gaitā tika rīkots sabiedrības informēšanas pasākums (18.12.2012.), lai 

Skrundas iedzīvotājiem un citiem interesentiem būtu iespēja izteikt 

viedokļus/priekšlikumus par rekonstruējamo posmu. Iepriekšminētā informācija tika 
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ievietota arī Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv.  Zemes 

īpašniekus, uz kuru īpašumiem attiecināms kreisā pagrieziena ierobežojums, 

pašvaldība informēja rakstveidā un uzaicināja uz tikšanos 23.01.2013, 

2.3. Akceptētajā projektā iebrauktuve starp īpašumiem uz Raiņa ielu 4 un 6 tika 

iezīmēta tās vēsturiskajā vietā 3.5m platumā. Rekonstrukcijas laikā (24.04.2015.) pēc 

Raiņa ielas 6 īpašnieka ierosinājuma izskatīta iespēja mainīt iebrauktuves 

novietojumu, pavirzot to 1-1.5m uz Raiņa ielas 4 pusi, jo esošā iebrauktuve  atrodas 

Raiņa ielas 6 īpašuma robežās, savukārt iebraukšanu Raiņa ielā 4 nav iespējams 

organizēt no citas puses. Servitūts par labu Raiņa ielai 4 nav nodibināts. 28.04.2015. 

tika saņemts lūgums paplašināt jaunbūvējamo iebrauktuvi no 3.5m uz 4m, lai 

nodrošinātu lielgabarīta kravas automobiļu caurbraukšanu, vēl iebraukšana Raiņa ielā 

6 iespējama no Ventas ielas puses un caur pašvaldībai piederošo īpašumu Raiņa ielā 8 

(asfaltēts laukums), 

2.4. Šādas izmaiņas būvprojektā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 115.punktu iespējams veikt 

autoruzraudzības kārtībā. Saskaņā ar SIA „Saldus ceļinieks” aprēķinu projektā 

paredzētās 3.5m platās iebrauktuves izbūves izmaksas sastāda 1406.32 EUR, bet 4m 

platas iebrauktuves izmaksas ir 1573.42 EUR. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu projektu vadītājai Gitai RUBEŽNIECEI-

ZUTEI, kura paskaidro, ka naudas izteiksmē nobrauktuves izveide 4m platumā projektā robu 

neradīs. Runa ir par to, vai 4m plata nobrauktuves izveide tiešām šajā situācijā ko mainīs.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Skrundas novada iedzīvotājam Valdim 

PAKULIM, kurš paskaidro, ka nobrauktuve paredzēta uz īpašumiem Raiņa ielā 4 un 6. Ja 

abos īpašumos būtu tikai dzīvojamās mājas, tad ar nobrauktuvi 3.5m platumā pilnīgi pietiktu. 

Uzņēmums izmanto lielas mašīnas, līdz ar to ir nepieciešams lielāks laukums, kur mašīnām 

izbraukt. Iepriekš tika izbraukāta zāle. Tagad ar projekta ieviešanu tur būs apmales. Būs žēl, ja 

sāks braukt tām pāri.  

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka 

funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums „atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var „pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

3.1. atbalstīt projekta izmaiņas, paredzot 4m platu iebrauktuvi uz īpašumu Raiņa ielā 4 

un 6, Skrundā, izbūves izmaksas segt no projekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) 

rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” līdzekļiem, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Attīstības nodaļas projekta vadītāju Gitu 

RUBEŽNIECI-ZUTI. 

 

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

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

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

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         L. Robežniece 

         04.05.2015. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

http://www.skrundasnovads.lv/
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         04.05.2015.  


