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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 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

2016.gada 5.jūlijā                                                      Nr. 9 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 1800 

Sēdi atklāj plkst. 1800 

 

Darba kārtība: 

1. Par biofiltra ēkas bīstamības novēršanu īpašumā “Klūgkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā.  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE  

Sēdi protokolē – domes sekretāres pienākumu izpildītāja Inga FREIMANE 

 

Piedalās deputāti: 

 Aldis BALODIS 

 Ainārs ZANKOVSKIS  

 Ivars GRUNDMANIS 

 Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Andris BERGMANIS 

  Rihards VALTENBERGS 

  Gunta STEPANOVA  

Ivo BĀRS  

Zigurds PURIŅŠ  

Gunārs ZEME 

Aldis ZALGAUCKIS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

 Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi ir informējis) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi ir informējis) 

Aivars SEBEŽS (par neierašanos uz sēdi ir informējis) 

 

Klausās:  

Būvinspektore     Iveta HEIDENA 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

“TV Skrunda” operators    Ivo  PERŠEVICS 

“TV Skrunda” žurnāliste    Baiba PODNIECE 
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1. § 

Par biofiltra ēkas bīstamības novēršanu īpašumā “Klūgkalni”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE, I. HEIDENA 

 

1. Dome izvērtē Skrundas novada pašvaldībai iesniegto Skrundas novada Būvvaldes 2016. 

gada 5. jūlija lēmumu (pielikums Nr. 1. uz 6.lpp.) par bīstamības novēršanu īpašumā 

“Klūgkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kurā norādīts: “2016. gada 4. jūlijā, plkst. 

23:21 no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tika saņemta informācija par ārkārtas 

situāciju īpašumā "Klūgkalni", Skrundas novadā, Skrundas pagastā - sagruvusi īpašumā esošā 

ēka.” 

2. Būvvalde 2016. gada 5. jūlijā veica norādītā īpašuma apsekošanu un izskatot Skrundas 

novada Būvvaldes rīcībā esošo dokumentāciju, konstatēja: 

2.1. Nekustamais īpašums "Klūgkalni", Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6229 013 0087, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6229 013 

0083, uz kura atrodas 2 garāžas ar kadastra apzīmējumiem 6229 013 0018 008 

un 6229 013 0018 009, kūts ar šķūni ar kadastra apzīmējumu 6229 013 0018 010 

un biofiltra ēka ar kadastra apzīmējumu 6229 013 0018 012.  

2.2. Nekustamā īpašuma "Klūgkalni", Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra 

Nr. 6229 013 0087) īpašniece ir Skrundas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 

90000015912. 

2.3. Pamatojums iepriekš norādītajiem faktiem - ieraksti Skrundas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000549778. 

2.4. Biofltra ēkai (kadastra apzīmējums 6229 013 0018 012) ārējo nesošo māla 

ķieģeļu mūrējuma ārsienu nolietojuma dēļ ir nogruvušas uz šīm sienām 

atbalstītās dzelzsbetona kopnes un to balstošās sienas. Daļa no ēkas ir vēl 

saglabājusies. Nenogruvušās daļas tehniskais stāvoklis ir bīstams, nesošie 

elementi ir zaudējuši ģeometrisko noturību, jebkurā brīdī var turpināties šis daļas 

sabrukšana.  

2.5. Biofiltra ēka atrodas avārijas stāvoklī un nav ekspluatējama. 

Pamatojoties uz 19.08.2014. MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 145.3. 

punktu, Būvvaldē nolemts: 

 aizliegt biofiltra ēkas (kadastra apzīmējums 6229 013 0018 012) nekustamajā īpašumā 

"Klūgkalni", Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ekspluatāciju; 

 Pamatojoties uz 19.08.2014. MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 145. 

punktu,  uzdot nekustamā īpašuma "Klūgkalni", Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6229 013 0087, īpašniecei - Skrundas novada pašvaldībai , reģ. Nr 

90000015912, nekavējoties novērst norādītās ēkas bīstamību. 

 Pamatojoties uz Būvniecības likuma 21. panta devīto daļu, ierosināt Skrundas novada 

Domei pieņemt lēmumu uzdot nekustamā īpašuma "Klūgkalni", Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 013 0087, īpašniecei - Skrundas novada 

pašvaldībai , reģ. Nr 90000015912, novērst biofiltra ēkas (kadastra apzīmējums 

6229 013 0018 012) bīstamību, t.i., veikt ēkas virszemes esošo būvelementu 

nojaukšanu. “ 

3. Pamatojoties uz “Būvniecības likums” 21. panta devīto daļu, kas nosaka, ka, “ja būve ir 

pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā 

ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc” un 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var 

“pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, „par” – 12 (Aldis BALODIS, 

Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, 
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Aldis ZALGAUCKIS, Ainars ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME) „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1.  uzdot nekustamā īpašuma "Klūgkalni", Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6229 013 0087, īpašniecei - Skrundas novada pašvaldībai , reģ. Nr. 

90000015912, novērst biofiltra ēkas (kadastra apzīmējums 6229 013 0018 012) 

bīstamību, t.i., veikt ēkas virszemes esošo būvelementu nojaukšanu; 

3.2. veikt pasākumus pret nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajā teritorijā – veikt 

teritorijas norobežošanu un uzstādīt brīdinājuma zīmes, 

3.3.  lemt par finansējuma apmēru kārtējā Domes sēdē, 

3.4.  noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU un Būvinspektori Ivetu HEIDENU. 

 

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

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 1810 

 

Sēdi vadīja:          L. ROBEŽNIECE 

          05.07.2016. 

  

Sēdi protokolēja:        I. FREIMANE 

          05.07.2016.  


