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Darba kārtība:
1. Par S. U. iesniegumu
2. Par pašvaldības dzīvokļa pārbūvi
3. Par dzīvokļu īpašumu apvienošanu un adreses piešķiršanu
4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
5. Par zemes gabala platības precizēšanu
6. Par nosaukumu un adreses apstiprināšanu
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
8. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
9. Par dzīvokļu piešķiršanu
10. Par dzīvojamo telpu …, Skrundā, Skrundas novadā, īres līgumu pagarināšanu
11. Par grozījumiem pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” nolikumā
12. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2011 “Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2009 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””
apstiprināšanu
13. Par Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Alternatīvās aprūpes
dienas centra nolikuma apstiprināšanu
14. Par A/S “…” valdes iesniegumu
15. Par komandējumu domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI
16. Par būvju īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu
17. Skrundas arodvidusskolas direktores Rūtas ĒĶES iesniegums par nomas līguma
pagarināšanu
1. §
Par S. U. iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata S.U., dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā, 11.01.2011.
iesniegumu par ceļa izdevumu kompensēšanu uz Saldus speciālās pirmsskolas izglītības
iestādi “Cerībiņa” bērnam ar speciālajām vajadzībām.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” 14. panta
otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka “lai veicinātu invalīdu sociālo integrāciju, pašvaldības,
maksimāli piesaistot visu veidu labdarības organizācijas un sabiedrību, invalīdiem nodrošina
iespēju iegūt izglītību mājās, vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības, pamatizglītības
un vidējās izglītības iestādēs, apgādājot tās ar speciāli invalīdiem piemērotu inventāru un
tehniskajām palīgierīcēm”, 15. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības var piešķirt
invalīdiem naudas un mantiskos pabalstus, kā arī sniegt citu sociālo palīdzību atbilstoši
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likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības budžetu iespējām”, atklāti balsojot,
„par” – 10 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. slēgt līgumu ar S. U., personas kods …, dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā, par
automašīnas …, reģ. Nr. …, patapinājumu, sedzot degvielas izdevumus Ls 20.00
(divdesmit lati) mēnesī dēla P. P. nogādāšanai no dzīvesvietas (…, Skrundā, Skrundas
novadā) uz Saldus speciālo pirmsskolas izglītības iestādi “Cerībiņa”, Veidenbauma ielā
2, Saldū, Saldus novadā, un atpakaļ, nosakot līguma darbības termiņu līdz 2011. gada
30. jūnijam,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI un galveno
grāmatvedi Guntu SVARU.
2. §
Par pašvaldības dzīvokļa pārbūvi
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Alda
ZALGAUCKA 13.01.2011. iesniegumu par atļauju pārbūvēt pašvaldības dzīvokli Jubilejas
ielā 3 – 22, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, par diviem vienistabas dzīvokļiem un
piešķirt finansējumu.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas
nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, atklāti balsojot, „par” – 10
(Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE,
Aldona ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars GRUNDMANIS, Marina
LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. veikt pašvaldības dzīvokļa Jubilejas ielā 3 – 22, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, vienkāršoto rekonstrukciju, pārbūvējot to par diviem vienistabas dzīvokļiem
atbilstoši pielikumam Nr. 1 uz 1 lpp.,
2.2. uzdot izpilddirektoram Vilnim GRĀVELIM sagatavot nepieciešamo
dokumentāciju iesniegšanai būvvaldei,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI,
2.4. piešķirt finansējumu dzīvokļa Jubilejas ielā 3 – 22, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, remonta veikšanai līdz Ls 1 800.00 (viens tūkstotis astoņi simti latu) apmērā
(tāme – pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.),
2.5. finansējuma avots – no Rudbāržu pagasta 2011. gada mājokļu apsaimniekošanai
paredzētiem līdzekļiem.
3. §
Par dzīvokļu īpašumu apvienošanu un adreses piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes ierīkotāja Normunda DANENBERGA sagatavoto
lēmuma projektu par dzīvokļu īpašumu apvienošanu un adreses piešķiršanu. Skrundas novada
pašvaldībā 05.11.2010. saņemts I. B., dzīvo …, …, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
iesniegums par dzīvokļu pārņemšanu apsaimniekošanā.
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
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ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par” – 10 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apvienot dzīvokļu īpašumus …, …, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā,
un …, …, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
un piešķirt vienotu adresi …, …, Skrundas
pagasts, Skrundas
novads, LV - 3326,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu
DANENBERGU.
4. §
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata LR VZD Kurzemes reģionālās nodaļas pārskata sarakstu,
par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētajām zemes vienībām, par kurām iesniegts zemes
robežu plāns pēc 31.08.2009. un līdz 31.08.2010. nav iesniegts iesniegums lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
“juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos
termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un
attiecīgie dokumenti lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai
saņemts atteikums izpirkt (pirkt) zemi”, 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka “persona, kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu "Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.
Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes
nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā”, otro viens prim daļu, kas nosaka, ka “zemes nomas pirmtiesības personai
jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā
termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par
attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes
reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita
rezerves zemes fondā. Minēto lēmumu pieņemšana neattiecas uz zemi, kas ierakstīta
zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka"
personā. Rezerves zemes fonda izmantošanu regulē atsevišķs likums”, otro divi prim pantu,
kas nosaka, ka “zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un
zemes banka" personā ierakstītas zemes nomas pirmtiesības personai, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu "Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos", jāizmanto līdz 2011.gada 30.decembrim. Pašvaldība pirms nomas līguma slēgšanas
zemesgabalu nostiprina zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda”, MK 30.08.2005. noteikumu
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” 3.punktu, kas nosaka, ka “ziņas par personām, kuras ir
ieguvušas zemes nomas pirmtiesības, zemes iznomātājs iegūst Valsts zemes dienesta
reģionālajā nodaļā”, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrās
daļas 2. apakšpunktu, kas nosaka, ka “valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība
sagatavo un iesniedz pašvaldībām kadastra datus līdz: 2010.gada 30.decembrim par tām
zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts zemes robežu plāns
reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un iesniegums lēmuma
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pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu”, trešo daļu, kas nosaka, ka
“pašvaldības, pamatojoties uz šā panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem
lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās, un līdz
2011.gada 30.septembrim iesniedz to Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai”,
atklāti balsojot, „par” – 10 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte
KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS,
Ivars GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izbeigt zemes lietošanas tiesības zemes lietotājiem uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi pēc pievienotā saraksta (saraksts – pielikums Nr. 3 uz 1 lp.),
2.2. informēt un piedāvāt zemes lietotājiem, kuriem beidzas lietošanas tiesības uz
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, izmantot zemes nomas pirmtiesības,
2.3. zemes nomas līgumi noslēdzami līdz 2011.gada 01.septembrim,
2.4. zemes gabali ir pašvaldībai piekrītoši un ieskaitāmi pašvaldībai piekrītošo zemes
gabalu fondā,
2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu
DANENBERGU.
5. §
Par zemes gabala platības precizēšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes ierīkotāja Normunda DANENBERGA sagatavoto
lēmuma projektu par zemes gabala platības precizēšanu.
2. Ņemot vērā MK 31.05.2010. rīkojumu Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību
valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju
sabiedrības „Privatizācijas aģentūras” personā un SIA „METRUM” uzmērīto zemes vienības
robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu no 06.01.2011., pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka “pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas: saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību” un Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas zemes ierīcības
projektu no 12.02.1997., atklāti balsojot, „par” – 10 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Santa
LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. precizēt zemes gabala platību zemes gabalam Vakara ielā 5, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. …, no 0.3298 ha uz 0.2984 ha (zemes robežu plāns pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.),
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu
DANENBERGU.
6. §
Par nosaukumu un adreses apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes ierīkotāja Normunda DANENBERGA sagatavoto
lēmuma projektu par nosaukumu apstiprināšanu.
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 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars
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GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem Skrundas
novadā, Rudbāržu pagastā, kadastra Nr. …, 15.5 ha platībā un kadastra Nr. …, 12.0
ha platībā, nosaukumu „Kadiķi”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324, zemes
gabalu lietošanas mērķis – 0201 – mežsaimniecība,
2.2. apstiprināt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam Skrundas
novadā, Rudbāržu pagastā, kadastra Nr. …, 7.96 ha platībā, nosaukumu „Atpūtas”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 –
mežsaimniecība,
2.3. apstiprināt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam Skrundas
novadā, Rudbāržu pagastā, kadastra Nr. …, 0.4 ha platībā un uz tā
atrodošai
sūkņu mājai, nosaukumu un adresi „Zariņu sūknis”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324, zemes gabala lietošanas mērķis – 1201 – inženiertehniskās
apgādes tīkli un
objekti,
2.4. apstiprināt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam Skrundā,
kadastra Nr. …, 3.6376 ha platībā, un uz tā atrodošām ēkām, adresi
Liepājas iela
47B, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas
mērķis – 0601 –
dzīvojamo māju apbūves teritorija,
2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu
DANENBERGU.
7. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes ierīkotāja Normunda DANENBERGA sagatavoto
lēmuma projektu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Skrundas novada pašvaldībā saņemta VSIA „Latvijas Valsts Mērnieks” izstrādātā zemes
ierīcības projekta lieta no 04.01.2011. par zemes gabala „Muižnieki”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. …, sadalīšanu.
2. Pamatojoties uz LR “Zemes ierīcības likuma” 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka “zemes
ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem
īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz
svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta 3.punktu, kas nosaka, ka “zemes
ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem zemesgabalu (arī kopīpašumā
esošo) sadalīšanai”, MK 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi„ 11.punktu, kas nosaka, ka “projekta izstrādes procesā vietējā pašvaldība vai tās
izveidota institūcija: 11.1. pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko
pielikumu: 11.1.1. pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem.
Nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja
projekta risinājumi skar to intereses. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlota
projektā aptvertās teritorijas robeža (grafiskais pielikums nav nepieciešams, ja zemes ierīcības
darbus veic teritorijai, kuras robeža noteikta pa vienas vai vairāku zemes vienību robežām);
11.1.2. nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla
pamatni;11.1.3. var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus; 11.1.4. var
paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes
komunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas; 11.1.5. var noteikt projekta izstrādei
nepieciešamos papildu nosacījumus;11.2. pieņem administratīvo aktu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu. Administratīvajā aktā par projekta noraidīšanu norāda
noraidīšanas iemeslus”, 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
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ar likumu”, likuma “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un
ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome un 20.pantu, kas nosaka, ka
„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas,
ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā
– valsts adrešu reģistrā”, MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 un Kuldīgas rajona Rudbāržu
pagasta teritorijas plānojumu no 19.06.2006., atklāti balsojot, „par” – 10 (Dzintra VEĢE,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE,
Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts Mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu no 04.01.2011. par zemes gabala „Muižnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. …, sadalīšanu,
2.2. atdalāmam zemes gabalam 2.2 ha platībā ar uz tā atrodošām ēkām saglabāt adresi
„Muižnieki”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala lietošanas
mērķis – 0101 – lauksaimniecība,
2.3. paliekošam zemes gabalam 19.4 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Jaunmuižnieki”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101
– lauksaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu
DANENBERGU.
8. §
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. 14.12.2010. Skrundas novada pašvaldībā saņemts N. B., dzīvo „…”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par uzņemšanu dzīvokļu rindā,
2.2. 20.12.2010. Skrundas novada pašvaldībā saņemts I. F., dzīvo …, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par uzņemšanu dzīvokļu rindā,
2.3. 29.12.2010. Skrundas novada pašvaldībā saņemts I. S., dzīvo …, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums par uzņemšanu dzīvokļu rindā.
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 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. uzņemt N. B., dzīvo „…”, pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
pirmām kārtām,
3.2. uzņemt I. F., dzīvo …, .. pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā,
3.3. uzņemt I. S., dzīvo …,..., Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas vietnieci
Nadiju ZANKOVSKU.
9. §
Par dzīvokļu piešķiršanu
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N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvokļu
piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 13.12.2010. Skrundas novada pašvaldībā saņemts L. J., dzīvo …, …, ... pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums par dzīvokļu maiņu; esošajā dzīvoklī nav apkures krāsns,
ģimenē aug mazs bērns,
2.2. 03.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts N.B., dzīvo …, …, ...Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par dzīvokļu
maiņu; esošajā dzīvesvietā malka
jāgatavo kopējai mājas apkurei un dzīvokļa krāsnij,
bet dzīvoklī …, …, ... pagastā,
Skrundas novadā, malka
jāgatavo tikai kopējai mājas apkurei, kā arī ir mazāka īres
maksa,
2.3. 05.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts E. M.,
dzīvo …, …, ...
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par dzīvokļu maiņu; esošais dzīvoklis atrodas pirmajā
stāvā un ir ļoti mitrs, kas kaitē
mazbērna, kurš slimo ar astmu, veselībai; dzīvoklis …,
…, ... pagastā, Skrundas novadā, atrodas otrajā stāvā,
2.4. 11.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts L. V., dzīvo …, …, ... pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums par dzīvokļu maiņu; esošais dzīvoklis atrodas pirmajā stāvā, ir
ļoti mitrs un auksts kā arī mājas iedzīvotāji nespēj vienoties par mājas apkuri; ģimenē aug
mazgadīgi bērni; dzīvoklis …, …, .... pagastā, Skrundas novadā, atrodas otrajā stāvā,
2.5. 12.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts A.D., dzīvo
.... …, ...
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par dzīvokļa
…, ... pagastā, Skrundas novadā,
piešķiršanu.
3. Pamatojoties uz LR likuma „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 (24.pants)” 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 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE,
Aldona ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars GRUNDMANIS, Marina
LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. atļaut L. J., dzīvo …, …, ... pagastā,
Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz …,
…, ... pagastā,
Skrundas novadā, un pārslēgt īres līgumu,
3.2. atļaut N. B., dzīvo …,…, ... pagastā, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz …,
…, ... pagastā,
Skrundas novadā, un pārslēgt īres līgumu,
3.3. atļaut E. M., dzīvo …, …, ... pagastā, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz …,
…, ... pagastā,
Skrundas novadā, un pārslēgt īres līgumu,
3.4. atļaut L. V., dzīvo …,…, ... pagastā,
Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz …,
…, ... pagastā,
Skrundas novadā, un pārslēgt īres līgumu,
3.5. atcelt Skrundas novada domes 26.08.2010. sēdes (prot. Nr. 12, 20.§) lēmuma “Par
dzīvokļu piešķiršanu” 3.10. punktu par dzīvokļa …, ... pagastā, Skrundas novadā,
piešķiršanu A. D.,
3.6. piešķirt A. D., dzīvo …, ... pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli …, ... pagastā,
Skrundas novadā,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas vietnieci
Nadiju ZANKOVSKU.
10. §
Par dzīvojamo telpu …, Skrundā,
Skrundas novadā, īres līgumu pagarināšanu
N. KLEINBERGA
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1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvojamo
telpu …, Skrundā, Skrundas novadā, īres līgumu pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 05.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts O. C., dzīvo
…, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa …, Skrundā, Skrundas
novadā, īres līgumu,
2.2. 05.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts G. R., dzīvo
…, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa …, Skrundā, Skrundas
novadā, īres līgumu,
2.3. 06.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts R. Ž., dzīvo
…, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa …, Skrundā, Skrundas
novadā, īres līgumu,
2.4. 13.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts O. B., dzīvo …, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa …, Skrundā, Skrundas
novadā, īres līgumu,
2.5. 14.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts A. G., dzīvo
…, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa …, Skrundā, Skrundas
novadā, īres līgumu,
2.6. 17.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts A. Š., dzīvo
…, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa …, Skrundā, Skrundas
novadā, īres līgumu,
2.7. 17.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts I. L., dzīvo …,
Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa …, Skrundā, Skrundas
novadā, īres līgumu,
2.8. 17.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts A. L., dzīvo
…, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa …, Skrundā, Skrundas
novadā, īres līgumu,
2.9. 17.01.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemts L. F., dzīvo
…, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa …, Skrundā, Skrundas
novadā, īres līgumu.
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. noteikumu Nr. 233
„Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
un dzīvokļa kopējās platības normām” 2.1. punktu, kas nosaka, ka “personas (ģimenes)
tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina šādi dokumenti: trūcīgai personai (ģimenei) - rakstisks
sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas (ģimenes) atbilstību trūcīgas
personas (ģimenes) statusam”, atklāti balsojot „par” - 10 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Santa
LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt O. C.dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā sociālā
dzīvokļa
īres
līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.2. pagarināt G. R., dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā,
sociālā dzīvokļa īres
līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.3. pagarināt R. Ž., dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres
līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.4. pagarināt O. B., dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā, sociālā
dzīvokļa
īres
līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.5. pagarināt A. G., dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres
līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.6. pagarināt A. Š., dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā, sociālā
dzīvokļa
īres
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līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.7. pagarināt I. L., dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā, sociālā
dzīvokļa
īres
līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.8. pagarināt A. L., dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres
līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.9. pagarināt L. F., dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres
līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.10. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU.
11. §
Par grozījumiem pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” nolikumā
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR Publisko aģentūru likuma 16. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka
“pašvaldības aģentūras nolikumā var ietvert arī citus pašvaldības aģentūras darbību
regulējošus noteikumus, kas nav minēti šā panta otrajā daļā”, atklāti balsojot, “par” - 10
(Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE,
Aldona ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars GRUNDMANIS, Marina
LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Veikt grozījumus pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” nolikumā un 2.1.1.
apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:
“koordinēt, plānot, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus, veidot struktūrvienības,
sniegt sociālo palīdzību pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, lai
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā;”.
12. §
Par saistošo noteikumu Nr. 1/2011 “Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2009 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu,
kas nosaka, ka “šā panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un
personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos
noteikumos”, atklāti balsojot, “par” - 10 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte
KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS,
Ivars GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2011 “Grozījumi 2009. gada 22. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 9/2009 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas
novada iedzīvotājiem”” (pielikums Nr. 5 uz 2 lpp.).
13. §
Par Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
Alternatīvās aprūpes dienas centra nolikuma apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka “pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir
pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos
pakalpojumus un sociālo palīdzību”, septīto daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība nodrošina
nepieciešamos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā personām ar smagiem garīga
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rakstura traucējumiem, kurām pēc patstāvīgas dzīves iemaņu apgūšanas sociālās
rehabilitācijas programmas ietvaros nav nepieciešama pakalpojumu sniegšana ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un kurām pakalpojumu sniegšana
pārtraukta šā likuma 28.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā”, MK 27.05.2003. noteikumu Nr.
275 “Sociālās aprūpes un sociālo rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu, kas nosaka, ka
“pašvaldība atbilstoši finansiālajām iespējām var noteikt klientam citu (labvēlīgāku) samaksas
kārtību par pakalpojumu” un 7. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldība noteikumus īsteno
atbilstoši attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem”, atklāti balsojot, “par” - 9 (Dzintra
VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona
ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ivars GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - 1 (Ainars PIĻECKIS), Skrundas novada dome
nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Alternatīvās
aprūpes dienas centra nolikumu (pielikums Nr. 6 uz 5 lpp.).
14. §
Par A/S “…” valdes iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata A/S “…”, adrese …, Rīga, valdes 11.01. 2011. Skrundas
novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS
uzaicinājumu piedalīties Latvijas Jūras Spēku patruļkuģa “Skrunda” nolaišanas ūdenī
ceremonijā A/S “…” apakšuzņēmēja “…” kuģu būvētavā Vācijā… 20.01.2011.
2. 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” – 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās
priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. piekrist, ka domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA piedalās Latvijas Jūras
Spēku patruļkuģa “Skrunda” nolaišanas ūdenī ceremonijā A/S “…” apakšuzņēmēja
“…” kuģu būvētavā Vācijā, …
no 19.01.2011. līdz 21.01.2011.,
2.2. priekšsēdētājas prombūtnes laikā priekšsēdētājas pienākumu pildīt vietniekam
Aināram ZANKOVSKIM.
15. §
Par komandējumu domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Latvijas – Gruzijas Sadarbības fonda nodibinājuma, reģ. Nr.
…, adrese …, Rīga, vēstuli no 18.01.2011. ar lūgumu apstiprināt Skrundas novada domes
priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS dalību projekta “Populations Forum for Civil
Participations” (Iedzīvotāju forums pilsoniskai pārstāvniecībai) realizācijas gaitā Gruzijā,
Kutaisi pilsētā no 09.03.2011. līdz 15.03.2011.
2. 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” – 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās
priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada
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dome nolemj:
2.1. atļaut domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI laika posmā no 2011. gada
09. marta līdz 15. martam piedalīties projekta “Populations Forum for Civil
Participations” (Iedzīvotāju forums pilsoniskai pārstāvniecībai) realizācijā Gruzijā,
Kutaisi pilsētā,
2.2. noteikt, ka domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS prombūtnes laikā
domes priekšsēdētājas pienākumus pilda vietnieks Ainārs ZANKOVSKIS,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Nadiju
ZANKOVSKU un grāmatvedi Salumeju BALCERI.
16. §
Par būvju īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu
N. KLEINBERGA, N. DANENBERGS
1. Skrundas novada dome izskata zemes ierīkotāja Normunda DANENBERGA sagatavoto
lēmuma projektu par būvju īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu. Sēdes vadītāja
Nellija KLEINBERGA dod vārdu zemes ierīkotājam Normundam DANENBERGAM, kurš
sniedz īsu skaidrojumu par nepieciešamību piešķirt adresi pašvaldībai piederošai sūkņu mājai.
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 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Santa LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izveidot būvju īpašumu un Skrundas novada pašvaldībai piederošai sūkņu mājai ar
kadastra Nr. …, kura atrodas uz zemes gabala „…”, …, ...
pagastā,
Skrundas
novadā, kadastra Nr. …, piešķirt adresi
„Attīrīšanas iekārtas Lēnas”, Lēnas, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu
DANENBERGU.
17. §
Skrundas arodvidusskolas direktores
Rūtas ĒĶES iesniegums par nomas līguma pagarināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas arodvidusskolas direktores Rūtas ĒĶES
26.01.2011. iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu telpām skolas mācību bāzē
“Mežābele”, Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, nemainot iepriekšējā līguma
nosacījumus. Iepriekšējais telpu nomas līgums bija spēkā līdz 31.12.2010.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta
b)apakšpunktu, kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un
nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Santa
LENCBERGA, Ainars PIĻECKIS, Ivars GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pagarināt līdz 2011. gada 31. decembrim ar Skrundas arodvidusskolu noslēgto
telpu “Mežābele”, Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu, nemainot
iepriekšējā telpu nomas līguma nosacījumus (nomas maksa Ls 100.00/mēnesī),
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2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi domes grāmatvedi Ingu FLUGRĀTI.

Sēdi vadīja

N. Kleinberga
31.01.2011.

Sēdi protokolēja

E. Pole
31.01.2011.
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