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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000015912 

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

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

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 11 

 

Skrundas novadā,        2012. gada 24. augustā 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 10
00 

Sēdi atklāj plkst. 10
00 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par deputātes Santas LENCBERGAS pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

2. Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 566 slēgšanu Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

3. Par pašvaldības kapitālsabiedrību peļņas izlietošanu 

4. Par būvuzņēmēja SIA „Ota un partneri” iesniegumu par apakšuzņēmēja SIA „Būvfirma 

P.B.A” apstiprināšanu 

5. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestu 

6. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

7. Par zemes gabalu iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu 

8. Par zemes gabalu ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs 

9. Par zemes nomas līguma laušanu 

10. Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā 

11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

12. Par dzīvokļu piešķiršanu 

13. Par īres līgumu pagarināšanu 

14. Par dzīvokļa maiņu 

15. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

17. Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” nolikuma apstiprināšanu 

18. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2012 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas 

izglītības programma” apstiprināšanu   

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA  

Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Gunta STEPANOVA  

  Ivars GRUNDMANIS 

  Dzintra VEĢE  
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  Aldona ZĪDERE 

  Marina LĀKUTE 

  Rihards VALTENBERGS 

  Andris Vilnis SADOVSKIS  

  Inga FLUGRĀTE 

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Rudīte KRONLAKA (volejbola sacensībās Rīgā) 

Ainārs ZANKOVSKIS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Ainars PIĻECKIS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Juris JAUNZEMS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Inta BERGMANE (nav informējusi par neierašanās iemeslu)  

 

Klausās  

deputāta kandidāte no „Tautas partijas” Inese IVĀNE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Valdis DANENBERGS  

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

p/i „Skrundas veselības un sociālās  

  aprūpes centrs” direktore Maruta BRIZGA 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Aldis ZALGAUCKIS 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Benita LIELĀMERE 

SIA „Skrundas TV” valdes priekšsēdētājs  Alans PERŠEVICS 

    diktore  Ieva BENEFELDE  

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par Skrundas novada domes 30.05.2012. sēdes (prot. Nr. 9, 1.§) lēmuma „Par zemes gabala 

daļas Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu SIA „Prolink” biogāzes un 

koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai” atcelšanu un nomas līguma atzīšanu par spēkā 

neesošu 

2. Par nomas maksas samazinājumu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

3. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma 

apstiprināšanu  

 

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” - 8 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, 

Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija 

KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par deputātes Santas LENCBERGAS pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

2. Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 566 slēgšanu Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

3. Par pašvaldības kapitālsabiedrību peļņas izlietošanu 

4. Par būvuzņēmēja SIA „Ota un partneri” iesniegumu par apakšuzņēmēja SIA „Būvfirma 

P.B.A” apstiprināšanu 

5. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestu 

6. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
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7. Par zemes gabalu iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu 

8. Par zemes gabalu ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs 

9. Par zemes nomas līguma laušanu 

10. Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā 

11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

12. Par dzīvokļu piešķiršanu 

13. Par īres līgumu pagarināšanu 

14. Par dzīvokļa maiņu 

15. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

17. Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” nolikuma apstiprināšanu 

18. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2012 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas 

izglītības programma” apstiprināšanu   

19. Par Skrundas novada domes 30.05.2012. sēdes (prot. Nr. 9, 1.§) lēmuma „Par zemes 

gabala daļas Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu SIA „Prolink” biogāzes un 

koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai” atcelšanu un nomas līguma atzīšanu par spēkā 

neesošu 

20. Par nomas maksas samazinājumu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

21. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma 

apstiprināšanu  
 

1. § 

Par deputātes Santas LENCBERGAS pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata deputātes Santas LENCBERGAS 31.07.2012. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

 2.1. Skrundas novada pašvaldībā 03.08.2012. saņemts Skrundas novada Vēlēšanu 

 komisijas priekšsēdētāja Māra BENEFELDA iesniegums (pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.) 

 par deputātu maiņu Skrundas novada domes 2009. gada sasaukumā, 

 2.2. Skrundas novada Vēlēšanu komisija 03.08.2012. sēdē (prot. Nr. 2) izskatījusi 

 jautājumu par deputātes Santas LENCBERGAS mandāta nolikšanu (pielikums Nr. 2 

 uz 1 lp.). 

2. Pamatojoties uz LR Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. 

panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar 

brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta 

personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu”, trešo daļu, kas nosaka, ka 

„deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura 

iemesla dēļ”, ceturto daļu, kas nosaka, ka „lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms 

termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes 

priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru 

nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, 

kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai”, pamatojoties uz LR Republikas pilsētas domes un 

novada domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „ja ievēlētais domes 

deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā 

stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais 

deputāts”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra 

VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga 

FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

 2.1. izbeigt deputātes pilnvaras Santai LENCBERGAI, 

 2.2. apstiprināt deputātes pilnvaras Inesei IVĀNEI.  
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Turpmākā sēdes gaitā piedalās deputātes Aldona ZĪDERE un Inese IVĀNE. 
 

2. § 

Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 566 slēgšanu Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Māra 

BENEFELDA 03.08.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par 

nepieciešamību slēgt vēlēšanu iecirkni Nr. 566 Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

jo iecirknī reģistrētais balsstiesīgo vēlētāju skaits pēdējās pašvaldību vēlēšanās bija 98. 

2. Pamatojoties uz LR Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisijas likuma 1. panta trešo daļu, kas nosaka, ka „vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās 

vietu pēc republikas pilsētas domes vai novada domes priekšlikuma apstiprina Centrālā 

vēlēšanu komisija”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

 2.1. ierosināt Centrālai vēlēšanu komisijai slēgt vēlēšanu iecirkni Nr. 566 – Sieksātes 

 pagastmāja, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, 

 2.2. uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM organizēt Sieksātes, 

 Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, vēlētāju iespēju piedalīties vēlēšanās un balsot 

 Skrundas vai Rudbāržu vēlēšanu iecirkņos. 
 

3. § 

Par pašvaldības kapitālsabiedrību peļņas izlietošanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Valsts kontroles revīzijas Nr.5.1-2-32-1/2011 ziņojuma 

konstatējumus.  

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām”, turpmāk tekstā „Likums”, 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības 

dome nosaka pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošām 

kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības 

tīrās peļņas), kā arī nosaka kārtību, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldības 

izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs 

izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas), pamatojoties uz Likuma 

4.panta trešo daļu, kas nosaka, ka, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pati pašvaldība, tās 

kapitāla daļām atbilstošās dividendes ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā, pamatojoties uz 

Likuma 37.pantu, kas nosaka, ka kapitāla daļu turētājs var noteikt kapitālsabiedrības peļņas 

izlietošanas principus, ievērojot likumos, Ministru kabineta noteikumos un apstiprinātajās 

nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību reglamentējošos 

dokumentos noteiktos mērķus un uzdevumus, pamatojoties uz Likuma 48.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par aizvadītā 

darbības gada peļņas izlietošanu, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese 

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

 2.1. nepieprasīt peļņas daļu no pašvaldības kapitālsabiedrībām,  

 2.2. uzdot kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, lemjot par peļņas izlietošanu, noteikt, ka 

 peļņa izlietojama iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai un/vai uzņēmuma attīstības 

 vajadzībām,  

 2.3. lēmums ir spēkā arī attiecībā uz kapitālsabiedrību peļņu, kuras tās gūs 

 turpmākajos gados, izņemot gadījumus, ja pašvaldības dome lems savādāk, 
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 2.4. uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM izstrādāt pašvaldības 

 kapitālsabiedrību peļņas izlietošanas kārtību. 
 

4. § 

Par būvuzņēmēja SIA „Ota un partneri” iesniegumu  

par apakšuzņēmēja SIA „Būvfirma P.B.A” apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Ota un partneri”, reģ. Nr. XXX, adrese Bruņinieku iela 

94/96-3, Rīga, LV – 1009, valdes locekļa J. S. 02.08.2012. Skrundas novada pašvaldībā 

saņemtu iesniegumu par apakšuzņēmēja SIA „Būvfirma P.B.A.”, reģ. Nr. XXX, adrese Graudu 

iela 10, Kuldīga, saskaņošanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

 2.1. 30.07.2012. starp Skrundas novada pašvaldību un SIA „Ota un partneri” ir 

 noslēgts līgums (turpmāk tekstā – Līgums) par būvdarbu izpildi objektā „Estrādes 

 rekonstrukcija un parka teritorijas labiekārtošana Saldus ielā 23, Skrundā”, 

2.2. Līguma cena saskaņā ar Līgumam pievienoto Tāmi tiek noteikta Ls 200 707.87 

(divi simti tūkstoši septiņi simti septiņi lati un 87 santīmi), tajā skaitā pamatsumma Ls 

165 874.27 un PVN ar 21% likmi Ls 34 833.60, 

 2.3. Skrundas novada pašvaldībā 02.08.2012. saņemts Būvuzņēmēja SIA “Ota un 

 partneri” iesniegums, kurā atbilstoši Līguma 4.2.6. punktam izteikts lūgums izsniegt 

 Būvuzņēmējam rakstisku piekrišanu apakšuzņēmēja – SIA „Būvfirma P.B.A.” 

 (reģistrācijas Nr. XXX) pieaicināšanai līgumā paredzēto būvniecības darbu 

 izpildei. Apakšuzņēmējam paredzēts nodot izpildei demontāžas, betonēšanas un 

 mūrēšanas darbus objektā „Estrādes rekonstrukcija un parka teritorijas labiekārtošana 

 Saldus ielā 23, Skrundā”, 

 2.4. par SIA „Būvfirma P.B.A.” iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, lai izvērtētu 

 atbilstību, tā kā būvdarbu iepirkuma nolikums paredzēja, ka gadījumā, ja tiek 

 piesaistīts apakšuzņēmējs, tad par viņu jāiesniedz attiecīgi dokumenti, kā arī 

 apakšuzņēmējam var nodot ne vairāk par 70% no kopējā veicamo darbu apjoma, 

 2.5. ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus un noslēgtā Līguma noteikumus, kas 

 attiecas uz Būvuzņēmējam noteikto atbildības un pienākumu apjomu, kas pilnā mērā 

 gulstas uz Būvuzņēmēju, tai skaitā arī par rīcību, kas attiecas uz apakšuzņēmēju 

 piesaisti, to kontroli, uzraudzību un piesaistītā apakšuzņēmēja rīcību, Pasūtītājam nav 

 pamata nepiekrist vai aizliegt Būvuzņēmējam piesaistīt būvdarbu izpildē 

 apakšuzņēmēju, šajā gadījumā SIA „Būvfirma P.B.A.”. Tāpat Pasūtītājam pēc 

 iepirkuma līguma noslēgšanas nav pamata ierobežot Būvuzņēmēja tiesību izvēlēties, 

 vai un kādu apakšuzņēmēju piesaistīt būvdarbu izpildē, jo atbilstoši noslēgtajam 

 līgumam visa atbildība par līguma paredzēto saistību pienācīgu izpildi un visu veikto 

 darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām pilnā apjomā gulstas uz Būvuzņēmēju. Ne 

 Publisko iepirkumu likums, ne arī citi normatīvie akti, pēc iepirkuma līguma 

 noslēgšanas, neparedz Pašvaldības institūcijas pilnvaras ierobežot Būvdarbu izpildītāja 

 rīcības brīvību, ja Izpildītāja rīcība atbilst Līguma noteikumiem un normatīvo aktu 

 prasībām. Konkrētajā gadījumā starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju ir noslēgts Līgums, 

 kurā nav paredzēti noteikumi, kas nepieļautu apakšuzņēmēju pieaicināšanu Līguma 

 izpildē, tāpat līgumā nav paredzēti nosacījumi, kas ierobežotu Būvuzņēmēja rīcības 

 brīvību attiecībā uz piesaistāmo apakšuzņēmēju izvēli, tāpēc Būvuzņēmējs ir tiesīgs 

 Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmēju, tai skaitā arī SIA „Būvfirma P.B.A.” un 

 Pasūtītājam nav pamata šādai Būvuzņēmēja rīcībai nepiekrist.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

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

paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 
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SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), 

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

3.1. atļaut Būvuzņēmējam SIA „Ota un partneri”, reģ.Nr. XXX, juridiskā  adrese: Bruņinieku 

iela 94/96-3, Rīga, LV-1009, pie līgumā paredzēto būvdarbu  izpildes objektā „Estrādes 

rekonstrukcija un parka teritorijas labiekārtošana Saldus ielā  23, Skrundā” piesaistīt 

apakšuzņēmēju SIA „Būvfirma P.B.A”, reģ.Nr. XXX,  juridiskā adrese: Graudu iela 10, 

Kuldīga, LV-3301.  
 

5. § 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu  

ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMP), 

adrese Kr. Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013, direktora A. P. 30.07.2012. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemto iesniegumu ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līguma 

darbības termiņu līdz 30.08.2017.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts:  

 2.1. 01.09.2009. Skrundas novada pašvaldībai ar NMP dienestu noslēgts telpu 

 Kuldīgas ielā 2, Skrundā, nomas līgums Nr. 5-432/21, līguma darbības termiņš līdz 

 30.08.2012.,  

 2.2. 09.09.2009. Skrundas novada pašvaldībai ar NMP dienestu noslēgtas vienošanās 

 pie līguma par telpu uzkopšanas pakalpojumu, 

 2.3. telpu nomas maksa noteikta Ls 0.60/m
2
 (ieskaitot PVN), telpu kopējā platība 

 72.20 m
2
. 

3. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas 

nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21.panta pirmās daļas 14. 

punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts 

ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un 

nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), 

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

 3.1. pagarināt ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, adrese Kr. Valdemāra 

 iela 118, Rīga, LV-1013, noslēgto telpu (kopējā platība 72.20 m
2
) Kuldīgas ielā 2, 

 Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz laiku līdz 30.08.2017., nemainot 

 iepriekš noslēgtā telpu nomas līguma nosacījumus, 

 3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa 

 pagarināšanu, 

 3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

6. § 

Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata G. B. un M. B., dzīvo XXX, 10.08.2012. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemtu iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.  

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 
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balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija 

KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

 2.1. sadalīt saimniecību ”Skoliņa”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un 

 atdalāmiem zemes gabaliem piešķirt nosaukumus:  

 2.1.1. ar kadastra Nr. XXX, 16.6 ha platībā „Laukskoliņa”, Skrundas  

 pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 –  

 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

    2.1.2. ar kadastra Nr. XXX, 9.7 ha platībā, ar kadastra Nr. 6229 007  

 0074, 15.5 ha platībā un ar kadastra Nr. 6229 007 0082, 3.7 ha platībā „Meža  

 skoliņa”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabalu   

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

 lauksaimniecība, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

7. § 

Par zemes gabalu iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu 

 N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par zemes gabalu iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu.  

2. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un 

uzskaites kārtība” no 15.09.2009., LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. 

punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un 

izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu 

izveidošana un uzturēšana)”, 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 

tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, MK 03.11.2009. 

noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4
1
.panta otrās daļas 5. punktu, 

kas nosaka, ka „zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas 

laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja: vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu 

pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai”, atklāti balsojot, 

„par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, 

Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija 

KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

 2.1. iekļaut autoceļu reģistrā zemes gabalus Skrundas novadā, Skrundas pagastā: 

  2.1.1. zemes gabalu „Līči Meža Gāznieki”, kadastra Nr. XXX, 0.6 ha  

 platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6229B014 Līči - Meža   

 Gāznieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes gabala   

 lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma  

 joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 

   2.1.2. zemes gabalu „Dadzīši Bērzkalni”, kadastra Nr. XXX, 0.3 ha  

 platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6229B015 Dadzīši -   

 Bērzkalni”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala   

 lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma  
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 joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,  

  2.1.3. zemes gabalu „Dižozoli Kalenes”, kadastra Nr. XXX, 1.2 ha  

 platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6229C010 Dižozoli - Kalenes”,  

 Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis  

 – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes  

 nodalījuma joslā, 

  2.1.4. zemes gabalu „Bānīša ceļš”, kadastra Nr. XXX, 0.3 ha platībā  

 un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6229C011 Bānīša ceļš”, Skrundas  

 pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 –  

 zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes   

 nodalījuma joslā, 

 2.2. iekļaut autoceļa reģistrā zemes gabalus Skrundas novadā, Raņķu pagastā: 

  2.2.1. zemes gabalu „Mazdārziņu ceļš”, kadastra Nr. XXX, 0.3 ha  

 platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6278B012 Mazdārziņu ceļš”,  

 Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala lietošanas mērķis –  

 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes  

 nodalījuma joslā,  

  2.2.2. zemes gabalu „Gulbji Pļavas”, kadastra Nr. XXX, 0.3 ha   

 platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6278C005 Gulbji - Pļavas”,  

 Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala lietošanas mērķis –  

 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes  

 nodalījuma joslā, 

  2.2.2. zemes gabalu „Ceļš pie Mežmaļiem”, kadastra Nr. XXX, 0.2 ha  

 platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6278C006 Ceļš pie   

 Mežmaļiem”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala   

 lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma  

 joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 

 2.3. iekļaut autoceļa reģistrā zemes gabalu Skrundas novadā, Rudbāržu pagastā: 

  2.3.1. zemes gabalu „Dzirnavas Palīgskola”, kadastra Nr. XXX, 0.4  

 ha platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu „6282B020 Dzirnavas –  

 Palīgskola”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes gabala  

 lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma  

 joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;  

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

8. § 

Par zemes gabalu ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunds DANENBERGA 

sagatavoto priekšlikumu par zemes gabalu ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, kas nosaka, ka „zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas 

zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo 

daļu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra 

VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga 

FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, „atturas” 

- nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. ieskaitīt pašvaldībai piekritīgās zemēs zemes gabalus Skrundas novadā, Skrundā: 

  2.1.1. Kalēju iela 16, kadastra Nr. XXX, 0.1232 ha platībā, 

  2.1.2. Liepājas iela 20A, kadastra Nr. XXX, 0.1201 ha platībā, 



9 

  2.1.3. Robežu iela 4, kadastra Nr. XXX, 0.1577 ha platībā, 

  2.1.4. Saldus iela 17A, kadastra Nr. XXX, 0.1658 ha platībā, 

  2.1.5. Oskara Kalpaka iela 11, kadastra Nr. XXX, 0.0406 ha platībā, 

  2.1.6. Kūdras purva pirts, kadastra Nr. XXX, 0.1697 ha platībā, 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU.                                                                                                                                          
 

9. § 

Par zemes nomas līguma laušanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „INBŪV PROJEKTI”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese 

„Tornīši 1”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, valdes locekļa T. T. 08.08.2012. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par zemes nomas līguma laušanu un parādu apmaksas 

kārtību. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, 

ka „lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā 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”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta 

STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, 

Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. lauzt zemes nomas līgumu Nr. 5-42-5/13/2011 no 11.01.2011. ar SIA „INBŪV 

 PROJEKTI”, reģ. Nr. XXX, par zemes nomu Kalna ielā 17, Skrundā,  Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, 113409 m
2
 platībā ar lēmuma  pieņemšanas dienu, 

 2.2. uzdot grāmatvedei Ingai FLUGRĀTEI kontrolēt SIA „INBŪV PROJEKTI” 

 parādu apmaksu, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.                                            
 

10. § 

Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

sagatavoto priekšlikumu par adrešu anulēšanu Skrundas novadā.  

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 

balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija 

KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

 2.1. anulēt adreses Skrundas novadā: 

  2.1.1. Cieceres iela 10, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326 
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  (kods 102681948), 

  2.1.2. „Ķēvalas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326 (kods  

  103773935), 

  2.1.3. „Kalna Lēpenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326 (kods 

  103774953), 

  2.1.4. „Kalna Būdnieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307 (kods 

  103775063), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

11. § 

Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

uzņemšanu dzīvokļu rindā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

        2.1. Skrundas novada pašvaldībā 17.07.2012. saņemts I. G.,  dzīvo XXX 

Skrundas novadā, iesniegumu ar lūgumu  uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli XXX, 

     2.2. Skrundas novada pašvaldībā 09.08.2012. saņemts A. M.,dzīvo  XXXā, 

Skrundas novadā, ar lūgumu uzņemt  dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli XXX 

    2.3. Skrundas novada pašvaldībā 06.08.2012. saņemts I. F., dzīvo  XXX Skrundas 

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

   2.4. Skrundas novada pašvaldībā 25.07.2012. saņemts D. B., dzīvo  XXX, 

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

Rudbāržu pagastā, 

   2.5. Skrundas novada pašvaldībā 06.08.2012. saņemts Z. D.,  dzīvo XXX 

Skrundas novadā, iesniegums uzņemt dzīvokļu  rindā un piešķirt dzīvokli XXX, 

   2.6. Skrundas novada pašvaldībā 06.08.2012. saņemts R. L., dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt  dzīvokļa rindā un piešķirt dzīvokli XXX 

   2.7. Skrundas novada pašvaldībā 03.08.2012. saņemts T. S.,  dzīvo XXX, 

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

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” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija 

KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

 3.1. uzņemt I. G., dzīvo XXX  Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

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

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

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

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

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

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

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

reģistrā XXkā personu, kas  ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

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

reģistrā XXX kā personu, kas ar  dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā; 

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

reģistrā XXX kā personu, kas  ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā. 

 3.8. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

 FREIMANI.     
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12. § 

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 09.08.2012. saņemts A. M., dzīvo  XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu  piešķirt dzīvokli XXX pagastā, 

    2.2. Skrundas novada pašvaldībā 25.07.2012. saņemts Dz. B., dzīvo  XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu  piešķirt dzīvokli XXX pagastā, 

   2.3. Skrundas novada pašvaldībā 06.08.2012. saņemts R. L., dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvokli XXX pagastā, 

   2.4. Skrundas novada pašvaldībā 03.08.2012. saņemts T. S.,  dzīvo XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu  piešķirt dzīvokli XXX pagastā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.pantu, kas 

nosaka „pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu vienīgi šajā 

likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām mājām", likuma "Par dzīvojamo telpu īri" un likuma "Par dzīvokļa īpašumu"”, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma darbības termiņu, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta 

STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, 

Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

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

slēdzot  īres līgumu uz vienu gadu, 

    3.2. piešķirt D. B., dzīvo XXX, Skrundas  novadā, dzīvokli XXX Skrundas novadā, 

slēdzot  īres līgumu uz vienu gadu, 

  3.3. piešķirt R. L., dzīvo XXX Skrundas  novadā, dzīvokli XXX Skrundas novadā, 

 slēdzot īres līgumu ar vienu gadu, 

   3.4. piešķirt T. S., dzīvo XXX  Skrundas novadā, dzīvokli XXX Skrundas 

 novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

 valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
 

13. § 

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 01.08.2012. saņemts O. C., dzīvo  XXX 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres  līgumu uz 6 mēnešiem, 

   2.2. Skrundas novada pašvaldībā 06.08.2012. saņemts J.S., dzīvo  XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu  pagarināt īres līgumu uz vienu gadu. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka „persona (ģimene) ir sociāli maznodrošināta 

(trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar likumu „Par sociālo palīdzību”, un 10.pantu, kas 

nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis”, MK 30.06.1998. noteikumiem Nr.233 

„Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli 

apliecina šādi dokumenti: trūcīgai personai (ģimenei) –rakstisks sociālās palīdzības dienesta 

atzinums par attiecīgās personas (ģimenes) atbilstību trūcīgās personas (ģimenes) statusam”, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 3.pantu, kas nosaka palīdzības veidus, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
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16.pantu, kas nosaka, kādai jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 19.pantu, kas nosaka īres 

līguma termiņu, atklāti balsojot, „par”- 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 3.1. pagarināt O. C., XXX Skrundas  novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

         3.2. pagarināt J.S., dzīvo XXX  Skrundas novadā, īres līgumu uz vienu gadu, 

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

 valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
 

14. § 

Par dzīvokļa maiņu  

N. KLEINBERGA 
 

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

maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

    2.1. Skrundas novada pašvaldībā 17.07.2012. saņemts N. B., dzīvo  Ozolu XXX, 

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

    2.2. Skrundas novada pašvaldībā 06.08.2012. saņemts M. D., dzīvo  XXX 

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

 2.3. Skrundas novada pašvaldībā 09.08.2012. saņemts I. R., dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu  mainīt dzīvokli no piešķirtā XXX Skrundas  novadā, uz 

XXX, Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz LR likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 

4.punktu, kas nosaka, ka „ir šādi palīdzības veidi: palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamu dzīvojamo telpu” un 24.panta otro daļu, kas nosaka, ka „palīdzību īrētās 

dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, 

kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida palīdzības saņemšanu, atklāti balsojot, „par” – 

10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, 

Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 3.1.atļaut N. B., dzīvo XXX  Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz XXX Skrundas 

 novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

   3.2. atļaut M. D., dzīvo XXX  Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz XXX 

Skrundas  novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

 3.3. atļaut I. R., dzīvo XXX,  Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz XXX,  Skrundas 

novadā, 

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

 valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU.  
  

15. § 

Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

N. KLEINBERGA 
 

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

no piešķirtā dzīvokļa. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

    2.1. Skrundas novada pašvaldībā 23.07.2012. saņemts Z. P.,  dzīvo  XXX 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu  atteikties no piešķirtā dzīvokļa XXX Skrundas 

novadā, 

    2.2. Skrundas novada pašvaldībā 23.07.2012. saņemts Dz.P., dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu atteikties no  piešķirtā dzīvokļa XXX Skrundas novadā, 
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    2.3. Skrundas novada pašvaldībā 09.08.2012. saņemts J. B., dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums par atteikšanos no  piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, 

 veselības stāvokļa dēļ. 

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

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, atklāti balsojot, „par” – 10 

(Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, 

Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

      3.1. pārtraukt ar Z. P., dzīvo XXX Skrundas novadā, noslēgto īres līgumu uz 

dzīvokli XXX  Skrundas novadā, ar 01.09.2012., 

      3.2. pārtraukt ar Dz. P., dzīvo XXX,  Skrundas novadā, noslēgto īres līgumu uz 

dzīvokli XXX, Skrundas novadā, ar 01.09.2012., 

      3.3. pārtraukt ar J. B., XXX Skrundas  novadā, noslēgto īres līgumu uz dzīvokli 

XXX  Skrundas novadā, ar 01.09.2012., 

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

 valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU.  
        

16. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 10.07.2012. saņemts N. Z., dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums par K. K., personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX Skrundas novadā, pieder N. Z., 

2.3. 12.07.2012. K. K. izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4. līdz šim brīdim K. K. Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, kas 

paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas nosaka kārtību, kādā notiek deklarēto 

dzīvesvietu anulēšana, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 ”Kārtība, kādā anulējamas ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), 

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

3.1. anulēt K. K., personas kods XXX, XXX Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu, 

 3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

 FREIMANI. 
 

17. § 

Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” nolikuma apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „valsts, 

pašvaldību un privātās izglītības iestādes, izņemot komercsabiedrības un augstskolas, 

darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī 

attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs”, Vispārējās izglītības likuma 

9.pantu, kas norāda, kam jābūt vispārējās izglītības iestādes nolikumā, atklāti balsojot, „par” – 

10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, 
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Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” nolikumu 

(pielikums Nr. 3 uz 5 lpp.), 

 2. Atzīt par spēkā neesošu 27.08.2009. ar Skrundas novada domes sēdes (prot. Nr. 9, 

 9.§) lēmumu apstiprināto Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” 

 nolikumu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 7/2012 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas 

izglītības programma” apstiprināšanu   

N. KLEINBERGA 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka „Dome var 

pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām 

ir šādas autonomiskās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 

iestādēm u.c.)”, Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „pašvaldību 

vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja 

noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus”, Izglītības likuma 

17. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, 

kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas 

izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības 

iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt 

vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu 

pasākumus, arī bērnu nometnes”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), 

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

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2012 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 

 atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek 

 īstenota pirmsskolas izglītības programma” (pielikums Nr. 4 uz 8 lpp.), 

 2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas novada domes 

 29.09.2009. sēdē (prot. Nr. 10, 16.§) apstiprinātā „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 

 atskaitīšanas KĀRTĪBA Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas 

 izglītības iestādē „Liepziediņš””. 
 

19. § 

Par Skrundas novada domes 30.05.2012. sēdes (prot. Nr. 9, 1.§) lēmuma  

„Par zemes gabala daļas Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu SIA 

„Prolink” biogāzes un koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai”  

atcelšanu un nomas līguma atzīšanu par spēkā neesošu 

N. KLEINBERGA 
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1. Skrundas novada dome izskata LR Ekonomikas ministrijas, juridiskā adrese Brīvības iela 

55, Rīga, vēstuli Nr.231.2-6-7964 no 06.08.2012. par pašvaldībai piekrītošā nekustamā 

īpašuma „Nogāze”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kad. Nr. XXX, iznomāšanu SIA 

„Prolink”. 

2. Pamatojoties uz LR „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, 

mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14. panta pirmās 

daļas 5. punktu, kas nosaka, ka „Civillikuma 968. un 973.panta noteikumi nav piemērojami 

un ēkas (būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir 

uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ir viens no šādiem nosacījumiem: ēkas (būves) 

uzceltas uz nomātas zemes, ja zemes nomas līgums ir noslēgts uz laiku, kas nav mazāks par 

desmit gadiem, un zemes īpašnieka un nomnieka līgumā ir paredzētas nomnieka tiesības celt 

uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. Šādas ēkas (būves) par 

patstāvīgu īpašuma objektu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums”, 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 22. panta trešo daļu, kas nosaka, ka „neapbūvētu zemesgabalu ar apbūves 

tiesībām pašvaldība drīkst iznomāt tikai tajā gadījumā, ja pašvaldības īpašuma tiesības uz 

attiecīgo zemesgabalu ir nostiprinātas zemesgrāmatā”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta 

STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, 

Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. atcelt Skrundas novada domes 30.05.2012. sēdes (prot. Nr. 9, 1.§) lēmumu „Par 

 zemes gabala daļas Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu SIA 

 „Prolink” biogāzes un koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai”, 

 2.2. atzīt par spēkā neesošu zemes nomas līgumu Nr. TEC0000-21 no 30.05.2012., 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

20. § 

Par nomas maksas samazinājumu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 

41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes priekšsēdētāja Aivara 

RUDZROGA 14.08.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par telpu nomas 

maksas samazināšanu autostacijā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

 2.1. 01.08.2012. starp Skrundas novada pašvaldību kā Iznomātāju un SIA „Skrundas 

 komunālā saimniecība” kā Nomnieku tika noslēgts telpu Liepājas ielā 15A, Skrundā, 

 Skrundas novadā, ar kopējo platību 95.20 m
2
 nomas līgums (pielikums Nr.5 uz 9 lpp.), 

 2.2. pēc Nomnieka 13.08.2012. iesnieguma (pielikums Nr. 6 uz 1 lpp.), Skrundas 

 novada Būvvalde veica autostacijas ēkas apsekošanu (atzinums - pielikums Nr. 7 uz 2 

 lpp.), 

 2.3. MK 08.06.2010. noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

 iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

 nosacījumiem" 78. punkts nosaka, ja nekustamai mantai saskaņā ar iznomātāja 

 vērtējumu ir nepieciešams remonts, renovācija, rekonstrukcija vai restaurācija un 

 nomnieks to veic saskaņā ar nomas līgumu par saviem līdzekļiem un ar iznomātāja 

 rakstisku piekrišanu, un akceptētu izmaksu tāmi, ievērojot normatīvo aktu prasības, 

 pēc minēto darbu pabeigšanas iznomātājs nomas maksu var samazināt proporcionāli 

 nomnieka veiktajiem ieguldījumiem, ievērojot Civillikumā minētos nosacījumus par 

 nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu. Nomas maksu samazina, ja 

 iznomātājs konstatē, ka nomnieks attiecīgos ieguldījumus ir veicis, 

 2.3. LR Civillikuma 865. pants nosaka, ka kādai lietai taisītie izdevumi ir vai nu 

 nepieciešami, ar kuriem pašu tās būtību uztur vai aizsargā no pilnīgas bojā ejas, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
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 sabrukuma vai izpostījuma, vai derīgi, kas uzlabo lietu, un proti, pavairo ienākumu no 

 tās, vai, beidzot, greznuma izdevumi, kas padara to tikai ērtāku, patīkamāku vai 

 daiļāku, 

 2.4. LR Civillikuma 866. pants nosaka, ka nepieciešamie izdevumi atlīdzināmi katram, 

 kas tos taisījis, izņemot personu, kas lietu dabūjusi noziedzīgā ceļā. 

3. Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no MK 08.06.2010. noteikumu Nr.515 

"Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 78. punktu un Civillikuma 865. un 866. 

pantiem, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra 

VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga 

FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, „atturas” 

- nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 3.1. piekrist, ka SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese 

 Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, par saviem līdzekļiem veic autostacijas ēkā 

 Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, jumta 

 hidroizolācijas remontdarbus un akceptēt SIA Skrundas komunālā saimniecība 

 iesniegto remontdarbu tāmi (pielikums Nr. 8 uz 1 lpp.), 

 3.2. pēc lēmuma 3.1.punktā minēto darbu pabeigšanas, SIA „Skrundas komunālā 

 saimniecība” informē par to Skrundas novada Būvvaldi un izpilddirektoru un puses 

 sastāda aktu par remontdarbu izpildi, 

 3.3. pēc Lēmuma 3.2.punktā minētā akta par remontdarbu izpildi, samazināt SIA 

 „Skrundas komunālā saimniecība” nomas maksu par Telpu Liepājas ielā 15A, 

 Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, nomu veikto remontdarbu 

 apmērā, t.i. Ls 283.53 (divi simti astoņdesmit trīs lati un 53 santīmi), 

 3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU un 

 grāmatvedi Ingu FLUGRĀTI. 
 

21. § 

Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola,  

izsoles nolikuma apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 8 no 17.08.2012. un izsoles noteikumus. 

2. Pamatojoties uz MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 7. punktu, kas nosaka, ka „lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai 

pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura 

pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos 

minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam”, 10. punktu, kas nosaka, ka „Nomnieku 

noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē”, 11. punktu, kas nosaka, ka „nomas objekta iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, kā arī apstiprina publicējamo informāciju par 

nomas objektu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA, Aldona ZĪDERE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. iznomāt izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – nedzīvojamās telpas 

 Liepājas ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, par nosacīto nomas cenu Ls 0.70/m
2
, 

 2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 8 no 

 17.08.2012. (pielikums Nr. 9 uz 1 lp.), 

 2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma - Liepājas 

 ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0156 (46.84 m
2
), telpu izsoli, 

 2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - Liepājas ielā 7, Skrundā, Skrundas 

 novadā, telpu nomas izsoles noteikumus (pielikums Nr. 10 uz 3 lpp.), 
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 2.5. ievietot sludinājumu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Kurzemnieks”, ņemot 

 vērā LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta un 12. panta 

 nosacījumus. 

 

Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA pasludina 

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas apvienoto komiteju sēdi sasaukt 20.09.2012., plkst. 

10
00

, kārtējo domes sēdi sasaukt 27.09.2012., plkst. 10
00

. 

 

Sēde slēgta plkst. 10
30 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         24.08.2012.  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         24.08.2012.  


