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SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 8 

Skrundas novadā,        2013. gada 26.septembrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 08
00 

Sēdi atklāj plkst. 08
00 

 

Darba kārtība: 

1. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

2. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā 

3. Par telpu nomu Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš” 

4. Par izmaiņām Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” amatu sarakstā 

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Strāši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, un Skrundas novada domes 31.01.2013. sēdes (prot. Nr. 1, 26.§) lēmuma „Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu” atcelšanu  

6. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu  

7. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Bāķi”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, „Vecvanagi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, „Radziņi”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

8. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projektam „Skrundas novada Nīkrāces pagasta 

Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

9. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

10. Par dzīvokļu piešķiršanu  

11. Par īres līguma pagarināšanu  

12. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

13. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumiem un atvaļinājumu 

14. Par Skrundas novada domes deputāta Zigurda PURIŅA ievēlēšanu sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejā 

15. Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces apstiprināšanu   

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Gunta STEPANOVA 

  Loreta ROBEŽNIECE  

Ivars GRUNDMANIS 

Aivars SEBEŽS 
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Zigurds PURIŅŠ 

Rihards VALTENBERGS 

Aldis ZALGAUCKIS 

Ainārs ZANKOVSKIS  

   

Sēdē nepiedalās deputāti  

Aldis BALODIS (komandējumā Austrijā) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Patrīcija Santa MIĶELSONE (par neierašanos uz sēdi nav informējusi) 

Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ivo BĀRS (komandējumā Austrijā) 

 

Klausās  

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

nodokļu administratore   Aija KĀPIŅA 

projektu speciāliste     Kristīne VĒRDIŅA 

p/i „Skrundas veselības un sociālās  

aprūpes centrs” direktore Maruta BRIZGA 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Būvvaldes vadītājs     Kaspars DZENIS 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par Rudbāržu pagasta padomes 13.11.2008.sēdes (prot. Nr. 12, 2.§) lēmuma „Par zemes 

platības noteikšanu MKS „Rudbāržkalns” piederošo ēku uzturēšanai, nosaukuma un adreses 

piešķiršanu, zemes lietošanas mērķa noteikšanu” 1.6., 1.7. un 1.8.punkta grozīšanu 

2. Par saimniecības „Kraulīši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu  

3. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

4. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15/2013 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2014.gadā” 

apstiprināšanu  

5. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžetā 

6. Par noteikumu „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības, 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 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” - 9 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 
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1. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

2. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā 

3. Par telpu nomu Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš” 

4. Par izmaiņām Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” amatu sarakstā 

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Strāši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, un Skrundas novada domes 31.01.2013. sēdes (prot. Nr. 1, 26.§) lēmuma „Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu” atcelšanu  

6. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu  

7. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Bāķi”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, „Vecvanagi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, „Radziņi”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

8. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projektam „Skrundas novada Nīkrāces pagasta 

Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

9. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

10. Par dzīvokļu piešķiršanu  

11. Par īres līguma pagarināšanu  

12. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

13. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLIENBERGAS komandējumiem un atvaļinājumu 

14. Par Skrundas novada domes deputāta Zigurda PURIŅA ievēlēšanu sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejā 

15. Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces apstiprināšanu   

16. Par Rudbāržu pagasta padomes 13.11.2008.sēdes (prot. Nr. 12, 2.§) lēmuma „Par zemes 

platības noteikšanu MKS „Rudbāržkalns” piederošo ēku uzturēšanai, nosaukuma un adreses 

piešķiršanu, zemes lietošanas mērķa noteikšanu” 1.6., 1.7. un 1.8.punkta grozīšanu 

17. Par saimniecības „Kraulīši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu  

18. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

19. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15/2013 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

2014.gadā” apstiprināšanu  

20. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžetā 

21. Par noteikumu „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības, 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu  
 

1. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr.11 no 03.09.2013., Nr.12 no 03.09.2013., Nr.13 no 03.09.2013., Nr.14 no 

03.09.2013., Nr.15 no 03.09.2013. 

2. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 30. pantu, kas nosaka, 

ka “piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu (16.pants), 

jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, bet par kustamo mantu — 

nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu; Nokavējot 

noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu (16.pants), bet mantas 

atsavināšana turpināma šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, 34. pantu, kas nosaka, ka 

“izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles; Institūcija, kas 

organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina septiņu dienu laikā pēc šā 

likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, 35. pantu, kas nosaka, ka “ja izsolē 
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sasniegta pieņemama cena (17. un 32.pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot 

izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai 

atklājas, ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību 

piedalīties izsolē (16. un 18.pants); Ja nav apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē 

nosolītā cena pārsniedz mantas nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas 

izsoli ar tiem pašiem noteikumiem. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto 

kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 7.pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu 

turpina šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

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

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr.11 no 

03.09.2013. par nekustamā īpašuma „Vēršmuiža”- 4, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, izsoli (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr.12 no 

03.09.2013. par nekustamā īpašuma „Vēršmuiža”- 5, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, izsoli (pielikums Nr. 2 uz 1 lp.), 

2.3. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr.13 no 

03.09.2013. par nekustamā īpašuma „Vēršmuiža”- 6, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, izsoli (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.), 

2.4. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr.14 no 

03.09.2013. par nekustamā īpašuma „Mežsētas 3”- 1, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, izsoli (pielikums Nr. 4 uz 1 lp.), 

2.5. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 15 no 

03.09.2013. par zemes gabala Vakara ielā 9, Skrundā, Skrundas novadā, nomas tiesību 

izsoli (pielikums Nr. 5 uz 1 lp.). 
 

2. § 

Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada domes deputāti izskata administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas 

FREIMANES sagatavoto priekšlikumu par grozījumiem nolikumā par atlīdzību. Grozījumi 

attiecas uz kompensāciju par amata (dienesta, darba) pienākumu izpildē patērēto degvielu. 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu deputātiem izteikties minētā jautājumā. 

Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS uzskata, ka degvielas kompensācija jāparedz arī gadījumā, 

kad deputāts uz sēdi ierodas jau iepriekšējā dienā, lai nākošā dienā no rīta astoņos piedalītos 

sēdē, jo citādu iespēju piedalīties sēdē nav. 

Nellija KLEINBERGA ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu un balsot par deputāta 

Aināra ZANKOVSKA ierosinājumu. 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas 

nosaka, ka “pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, 

instrukcijas” un MK noteikumiem Nr.565.(21.06.2010.) „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 1.9. punktu, kas nosaka 

„kārtību un apmēru, kādā izmaksā kompensāciju par izdevumiem, kas amatpersonai 

(darbiniekam) radušies, izmantojot sabiedrisko transportu amata (dienesta, darba) pienākumu 

izpildei”, 1.10. punktu, kas nosaka „kārtību un apmēru, kādā izmaksā kompensāciju par 

transportlīdzekļa nolietojumu un transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumiem, kas 

amatpersonai (darbiniekam) radušies, izmantojot tās īpašumā vai valdījumā esošu 

transportlīdzekli amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (turpmāk – kompensācija par 

personīgā transportlīdzekļa izmantošanu)” un 62. punktu, kas nosaka „ja amatpersonai 

(darbiniekam) amata (dienesta, darba) pienākumu izpildes nodrošināšanai nav iespējams 

izmantot institūcijas valdījumā esošu transportlīdzekli vai sabiedrisko transportu un 
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amatpersona (darbinieks) izmanto tā īpašumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli, 

institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona slēdz ar amatpersonu (darbinieku) līgumu 

par amatpersonas (darbinieka) īpašumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu 

amata (dienesta, darba) pienākumu izpildes nodrošināšanai un par tā nolietojuma un 

ekspluatācijas izdevumu kompensēšanu”, atklāti balsojot,  

par sagatavoto lēmuma projektu, „par” – 7 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, 

Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Nellija KLEINBERGA), „pret” – 2 (Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ), „atturas” - 

nav, 

par kompensāciju par amata (dienesta, darba) pienākumu izpildē patērēto degvielu, ja deputāts 

uz sēdi ierodas dienu iepriekš, „par” – 2 (Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ), „pret” – 

7 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Nellija KLEINBERGA), Skrundas novada 

dome nolemj: 

1. Papildināt Skrundas novada domes 30.01.2013. sēdē (prot. Nr. 1, 1.§) apstiprināto 

nolikumu „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” ar 10.6. punktu un izteikt to 

šādā redakcijā: 

„Domes deputāts saņem izdevumu kompensāciju par amata (dienesta, darba) pienākumu 

izpildē patērēto degvielu, noslēdzot līgumu, kam pievieno transportlīdzekļa tehniskās 

apliecības kopiju. Līgumā norāda transportlīdzekļa izmantojamās degvielas veidu, marku un 

patēriņa normu uz 100 km nobraukumu.  

Ja tiek izmantots sabiedriskais transports, tad jāiesniedz iesniegumu par sabiedriskā transporta 

izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildes nodrošināšanai par tā izdevumu 

kompensēšanu. 

10.6.1. Lai saņemtu kompensāciju par transporta izdevumiem, Deputāts noteiktajā 

kārtībā Finanšu nodaļas vadītājai iesniedz 10.6.1.1. vai 10.6.1.2. punktā minētos 

dokumentus: 

10.6.1.1. ceļazīmi (maršruta lapu) un faktiskos izdevumus apliecinošus 

attaisnojuma dokumentus (čekus, kvītis) par patērēto degvielu; 

10.6.1.2. atskaiti par sabiedriskā transporta izmantošanas nepieciešamību 

amata (dienesta, darba) pienākumu izpildē (pielikums Nr.2 uz 1.lpp.). 

10.6.2. Kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc šo noteikumu 10.6.1. punktā minēto 

dokumentu saņemšanas, pārskaitot kompensācijas summu uz Deputāta norādīto kontu 

kredītiestādē.”, 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 
 

3. § 

Par telpu nomu Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš”  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.09.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” pirmsskolas izglītības skolotājas Sarmītes 

PAVILAITES iesniegumu par atļauju nomāt telpas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Liepziediņš” interešu izglītības pulciņa “Bēbīšu skoliņa” vadīšanai, skolotājas Kristīnes 

DZENES iesniegumu par atļauju nomāt telpas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš” 

interešu izglītības angļu valodas pulciņa nodarbībām, skolotājas Kristīnes SKRUDRAS 

iesniegumu par atļauju nomāt telpas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš” interešu 

izglītības pulciņa „Nāc un sporto” nodarbībām.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 07.09.2013. Kuldīgas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā Kristīnei SKUDRAI mainīts uzvārds uz RĒDERE. 

3. Pamatojoties uz LR MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

http://likumi.lv/doc.php?id=212442#p64#p64
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līguma tipveida nosacījumiem” 4.10. punktu, kas nosaka, ka “šo noteikumu 2.nodaļas normas 

nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, 

iznomā publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskās funkcijas 

nodrošināšanai”, 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”, 54. punktu, kas nosaka, ka 

“ja nomas objektu iznomā publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas 

funkcijas veikšanai, nomas maksu nosaka saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem”, 70. punktu, 

kas nosaka, kādi nosacījumi jāietver telpu nomas līgumā, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

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

2.1. iznomāt pirmsskolas izglītības skolotājai Sarmītei PAVILAITEI uz laiku līdz 

31.05.2014. telpu Nr. 19 – 73.9 m
2
 platībā (plāns – pielikums Nr. 6 uz 1 lpp.) 

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”, Saldus ielā 15, Skrundā, 

Skrundas novadā, interešu izglītības pulciņa „Bēbīšu skoliņa” nodarbību vadīšanai 

katru ceturtdienu no plkst. 17
00

 līdz 18
00

, 

2.2. iznomāt pirmsskolas izglītības skolotājai Kristīnei DZENEI uz laiku līdz 

31.05.2014. telpu Nr. 19 – 73.9 m
2
 platībā (plāns – pielikums Nr. 6 uz 1 lpp.) 

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”, Saldus ielā 15, Skrundā, 

Skrundas novadā, interešu izglītības pulciņa - angļu valodas nodarbību vadīšanai katru 

otrdienu no plkst. 16
15

 līdz 17
00

, 

2.3. iznomāt pirmsskolas izglītības skolotājai Kristīnei RĒDEREI uz laiku līdz 

31.05.2014. telpu Nr. 19 – 73.9 m
2
 platībā (plāns – pielikums Nr. 6 uz 1 lpp.) 

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”, Saldus ielā 15, Skrundā, 

Skrundas novadā, interešu izglītības pulciņa „Nāc un sporto” nodarbību vadīšanai 

katru trešdienu no plkst. 16
00

 līdz 17
00

, 

2.4. noslēgt telpu nomas līgumu, nosakot nomas maksu Ls 0.67 par vienu stundu
 
+ 

PVN,  

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU un tehnisko 

sekretāri Daci BUĶELI. 
 

4. § 

Par izmaiņām Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” amatu sarakstā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.09.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” vadītājas Dzintras EGLĪTES iesniegumu par 

amatu vienības – skolotāja palīgs slodzes palielināšanu sakarā ar bērnu skaita palielināšanos 

jaunākajā grupā, logopēdu slodzes palielināšanu. 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, kas 

nosaka, ka “tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības 

administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību”, atklāti balsojot, “par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. palielināt ar 01.09.2013. Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” 

amata vienību skolotāja palīgs (profesijas kods 531201) no 0.5 slodzes uz 1 slodzi, 

nosakot mēneša darba algas likmi Ls 220.00 (divi simti divdesmit lati),  

2.2. palielināt ar 01.09.2013. Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” 

amata vienību skolotājs logopēds (profesijas kods 235201):  
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2.2.1. no 0.1 slodzes uz 0.3 slodzi, nosakot mēneša algas likmi Ls 280.00 (divi 

simti astoņdesmit lati), 

2.2.2. no 0.2 slodzes uz 1.5 slodzi, nosakot mēneša algas likmi Ls 280.00 (divi 

simti astoņdesmit lati), 

2.3. finansējuma avots – Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” 2013. 

gada budžets, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI. 
 

5. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Strāši”,  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un Skrundas novada domes  

31.01.2013. sēdes (prot. Nr. 1, 26.§) lēmuma „Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu” atcelšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.09.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Ērikas 

XXX, dzīvo XXX, Saldus novadā, iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu un zemes 

lietošanas mērķa noteikšanu „Strāši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. 

2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības 

projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai 

būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un 

ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības 

projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes vienību robežu pārkārtošanai; 2) 

vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes 

vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), 

apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai”, 

MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav 

Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību 

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma “Par Latvijas Republikas 

administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas 

nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās 

pašvaldības dome un 20.pantu, kas nosaka, ka „rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu 

pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas, ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas 

uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā – valsts adrešu reģistrā”, MK 03.11.2009. 

noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Nīkrāces pagasta teritorijas 

plānojumu no 10.06.2010., atklāti balsojot, “par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. apstiprināt SIA „MikroMetrs” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 

28.12.2012. nekustamam īpašumam „Strāši”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

2.2. atdalāmiem zemes gabaliem piešķirt nosaukumus: 

2.2.1. 3.2 ha platībā (atdalīts no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX) 

„Kamelotes”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala 

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

lauksaimniecība, 

2.2.2. 4.5 ha platībā (atdalīts no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX) 

„Granāti”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala 

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

lauksaimniecība, 



8 

2.2.3. 3.7 ha platībā (atdalīts no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX) 

„Sauleskrasti”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala 

lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

2.3. atcelt Skrundas novada domes 31.01.2013. sēdes (prot. Nr.1, 26.§) lēmumu ”Par 

 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu”, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

6. § 

Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu.  

2. Zemes gabals „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā ar kadastra 

Nr. XXX, 4,2 ha platībā piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar 26.11.2009. Skrundas 

novada domes sēdes protokolu Nr.14.16.§ „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju 

izvērtēšanu lauku apvidos”. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 

MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Skrundas 

pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007., atklāti balsojot, “par” – 9 

(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, 

Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

2.1. sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un atdalāmiem zemes 

gabaliem piešķirt nosaukumu un adresi:  

2.1.1. 0.13 ha platībā - nosaukumu un adresi Dīķu iela 6, Rudbārži, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala lietošanas mērķis - 0501- 

dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme, 

2.1.2. 0.28 ha platībā - nosaukumu un adresi Dīķu iela 8, Rudbārži, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala lietošanas mērķis - 1001- 

ražošanas objektu apbūves zeme, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

7. § 

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Bāķi”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, „Vecvanagi”, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvajasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu no 04.09.2013. par nekustamo īpašumu „Bāķi”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, izskata SIA „Latvajasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 

10.09.2013. par nekustamo īpašumu „Vecvanagi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

izskata SIA „Latvajasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 14.08.2013. par 

nekustamo īpašumu „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. 

2. Pamatojoties uz zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu, MK 2011.gada 
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12.noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi„, Latvijas Republikas 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās 

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

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

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma “Par Latvijas 

Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 

3.nodaļas 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 

noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” no 03.11.2009. un Kuldīgas rajona 

Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007., Nīkrāces pagasta 

teritorijas plānojumu no 10.06.2010., atklāti balsojot, “par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 

04.09.2013. nekustamam īpašumam „Bāķi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. nekustamā īpašuma „Bāķi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, atdalāmam 

zemes gabalam 13.0 ha platībā piešķirt nosaukumu „Jaunbāķi”, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 

10.09.2013. nekustamam īpašumam „Vecvanagi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.4. nekustamā īpašuma „Vecvanagi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, atdalāmam 

zemes gabalam 11.0 ha platībā piešķirt nosaukumu „Dižvanagi”, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, LV-3307, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.5. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 

14.08.2013. nekustamam īpašumam „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

2.6. nekustamā īpašuma „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, atdalāmam 

zemes gabalam 3.4 ha platībā piešķirt nosaukumu „Sudmaļi”, Nīkrāces pagasts, 

Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

8. § 

Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projektam  

„Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz MK 25.03.2008. noteikumu Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

un galvojumiem" 6. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldība var ņemt aizņēmumu vai sniegt 

galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt 

aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto galvojumu”, 17. 

punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības iesniegumu galvojuma sniegšanai izskata padomes sēdē, 

ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti šādi 

dokumenti:17.1. pašvaldības domes lēmums sniegt galvojumu. Lēmumā norāda 

kapitālsabiedrību, kam tiek sniegts galvojums, un pašvaldības kapitāla daļu skaitu attiecīgajā 

kapitālsabiedrībā (procentuāli), aizņēmuma apmēru un mērķi, paredzētos atmaksas termiņus 

un plānotā aizņēmuma procentu likmi;17.2. saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu sagatavots 

galvojuma sniegšanas iesniegums (5.pielikums);17.3. pašvaldības izziņa par pašvaldības 
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kreditoru un debitoru parādiem dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā 

datumā;17.4. kapitālsabiedrības vadītāja apliecinājums, ka kapitālsabiedrībai dokumentu 

iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu; 

17.5. finanšu pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins), kas raksturo 

kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli par iepriekšējo saimniecisko gadu;17.6. pašvaldības 

aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs, iekļaujot tajā arī jauno plānoto 

galvojumu”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj:  

- Galvot SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, (100% 

 kapitāldaļas pieder Skrundas novada pašvaldībai) aizdevuma Ls 82 790.15 

(astoņdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit lati, piecpadsmit santīmi) 

saņemšanai uz 20 gadiem (aizdevuma procentu likme tiek piemērota pamatojoties uz 

SIA “Vides investīciju fonds” aizdevuma nosacījumiem, t.i. 2.733 procentu likme), 

pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015. gada janvāri, projekta “Skrundas novada 

Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība” (identifikācijas Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/128/017) īstenošanai. 
 

9. § 

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 15.08.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā Skrundā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 22.08.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 26.08.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 29.08.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Skrundā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 05.06.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 06.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 09.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā, 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 09.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.pantu, kas 

nosaka kārtību, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, 

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

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

atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj:  

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

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

2.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 
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reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā, 

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

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

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

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

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

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

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

reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā, 

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

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

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

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

2.9. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

FREIMANI. 
 

10. § 

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 22.08.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 26.08.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 06.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 09.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 10.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos. 

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

nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādai jābūt izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, 

Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), 

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

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

īres līgumu uz vienu gadu, 

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

noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.4. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.6. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

11. § 

Par īres līguma 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 09.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 03.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 02.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 09.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 11.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 06.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 27.08.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 04.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 10.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegumu ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.10. Skrundas novada pašvaldībā 11.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.11. Skrundas novada pašvaldībā 11.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.12. Skrundas novada pašvaldībā 10.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.13. Skrundas novada pašvaldībā 10.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.14. Skrundas novada pašvaldībā 06.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt 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”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu 

laiku vai arī nenorādot termiņu”, otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „ja dzīvojamās telpas 

īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir 

atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka 

tiesības prasīt līguma pagarināšanu. Gadījumā, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka 

tiesības prasīt līguma pagarināšanu, izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja 

īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 
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KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. pagarināt XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.2. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

sešiem mēnešiem, 

3.3. pagarināt XXX, dzīvo XX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

sešiem mēnešiem, 

3.4. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

3.5. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

sešiem mēnešiem, 

3.6. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

sešiem mēnešiem, 

3.7. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu 

gadu, 

3.8. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu 

gadu,  

3.9. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz nenoteiktu 

laiku, 

3.10. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

3.11. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz 

nenoteiktu laiku, 

3.12. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

vienu gadu, slēdzot vienošanos par parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība”, 

3.13. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu 

gadu,  

3.14. nepagarināt XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres slīgumu, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

12. § 

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, ka Skrundas novada pašvaldībā 

26.08.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no 

piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā. 

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

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

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

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

XXX, Skrundas novadā, ar 01.10.2013., 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

13. § 

Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumiem un atvaļinājumu   

N. KLEINBERGA 
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1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas 

KLEINBERGAS 16.09.2013. iesniegumu par komandējumu uz Põltsamaa, Igaunijā no 

19.09.2013. līdz 21.09.2013., par dalību Eiropas Savienības Reģionu komitejas CIVEX 

komisijā 24.09.2013. un 25.11.2013., par Azerbaidžānas parlamenta vēlēšanu novērošanu no 

07.10.2013. līdz 11.10.2013. kā Eiropas Savienības Reģionu komitejas nozīmētam pārstāvim, 

par piedalīšanos Eiropas Savienības CCRE CEMR organizētā seminārā „Par līdztiesības 

deklarācijas praktisko darbību” Zviedrijā no 11.11.2013. līdz 12.11.2013., par ikgadējā 

atvaļinājuma piešķiršanu no 08.12.2013. 

2. Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumu Nr. 219 „Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” 2. 

punktu, kas nosaka, ka „par komandējumu uzskatāms ar institūcijas vadītāja rakstisku 

rīkojumu apstiprināts darbinieka brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas 

Republikā vai uz ārvalstīm, kā arī no ārvalstīm uz Latvijas Republiku (ja darbinieka pastāvīgā 

darbavieta ir ārvalstīs), lai: 2.1. pildītu darba (dienesta) uzdevumus; 2.2. papildinātu zināšanas 

un paaugstinātu kvalifikāciju (mācību komandējums)”, LR likuma „Par pašvaldībām” 21. 

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

paredzētajos gadījumos”, likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un 

pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta piekto daļu, kas nosaka, ka domes 

priekšsēdētājam, kurš ieņem algotu amatu, ir tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, 

kura ilgums ir četras kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un papildatvaļinājumu, 

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

3.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka „valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto 

finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, 

darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt tikai šādus ar 

papildu atlīdzību saistītus pasākumus: pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi 

kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu 

valsts vai pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus valsts vai pašvaldības 

institūcijas noteiktos kritērijus, kā arī to, ka atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo 

kalendāra gadu un, izbeidzot amata (dienesta, darba) attiecības, tas netiek atlīdzināts 

gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots”, atklāti balsojot, „par” – 7 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, deputāts Aldis 

ZALGAUCKIS, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt komandējumu domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI laika 

posmā no 19.09.2013. līdz 21.09.2013., piedaloties starpvalstu seminārā par 

uzņēmējdarbības attīstības iespējām Põltsamaa, Igaunijā, 

2.2. piekrist domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS dalībai Eiropas 

Savienības Reģionu komitejas CIVEX komisijā 24.09.2013. un 25.11.2013. 

(nemaksājot komandējuma naudu), 

2.3. piekrist domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS dalībai Azerbaidžānas 

parlamenta vēlēšanu novērošanā no 07.10.2013. līdz 11.10.2013. kā Eiropas 

Savienības Reģionu komitejas nozīmētam pārstāvim (nemaksājot komandējuma 

naudu), 

2.4. piekrist domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS dalībai Eiropas 

Savienības CCRE CEMR organizētā seminārā „Par līdztiesības deklarācijas praktisko 

darbību” Zviedrijā no 11.11.2013. līdz 12.11.2013. (nemaksājot komandējuma naudu), 

 2.5. piešķirt domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI apmaksātu dalītu ikgadējo 

 atvaļinājumu no 08.12.2013. līdz 21.12.2013., 

 2.6. izmaksāt Nellijai KLEINBERGAI atvaļinājuma pabalstu 50% (piecdesmit 

procentu) apmērā no mēnešalgas, sakarā ar aiziešanu pilnā ikgadējā atvaļinājumā, 

2.7. domes priekšsēdētājas atvaļinājuma un komandējuma laikā domes priekšsēdētājas 
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 pienākumus izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, 

nosakot atlīdzību 20% apmērā no Alda ZALGAUCKA amata darba algas,  

 2.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

 FREIMANI un grāmatvedi Salumeju BALCERI. 
 

14. § 

Par Skrundas novada domes deputāta Zigurda PURIŅA  

ievēlēšanu sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 55. pantu, kas nosaka, ka „katram domes 

deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

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

- Ievēlēt Skrundas novada domes deputātu Zigurdu PURIŅU domes sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejā. 
 

15. § 

Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces apstiprināšanu   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Gunas SKREBELES 02.09.2013. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemto iesniegumu par atteikšanos no Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas 

vadītājas vietnieces pienākumu pildīšanas, izskata Daces BUĶELES 05.09.2013. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par piekrišanu veikt Skrundas novada dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājas vietnieces pienākumus. 

2. Pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12. pantu, pirmo daļu, kas nosaka, 

ka „Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu un darbinieku pieņem darbā attiecīgā pašvaldība. 

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju” un 

otro daļu, kas nosaka, ka „Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas šā likuma izpratnē ir 

dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks”, atklāti balsojot, 

„par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj:  

2.1. atbrīvot ar 02.09.2013. Gunu SKREBELI no Skrundas novada dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājas vietnieces pienākumu pildīšanas, 

2.2. iecelt Daci BUĶELI par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

vietnieci ar 30.09.2013., 

2.3. noteikt, ka Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Dace 

BUĶELE pilda amata pienākumus dzimtsarakstu nodaļas vadītājas prombūtnes laikā, 

2.4. atļaut Dacei BUĶELEI apvienot Skrundas novada pašvaldības tehniskās 

sekretāres pienākumus ar Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces 

pienākumiem, 

 2.5. noteikt, ka lēmums jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju, 

 2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

 FREIMANI, dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Daci GRĀVELI. 
 

16. § 

Par Rudbāržu pagasta padomes 13.11.2008.sēdes (prot. Nr. 12, 2.§) lēmuma  

„Par zemes platības noteikšanu MKS „Rudbāržkalns”  

piederošo ēku uzturēšanai, nosaukuma un adreses piešķiršanu, 

 zemes lietošanas mērķa noteikšanu” 1.6., 1.7. un 1.8.punkta grozīšanu 
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N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par Rudbāržu pagasta padomes 13.11.2008.sēdes (prot. Nr. 12, 2.§) lēmuma 

„Par zemes platības noteikšanu MKS „Rudbāržkalns” piederošo ēku uzturēšanai, nosaukuma 

un adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķa noteikšanu” 1.6., 1.7. un 1.8.punkta 

grozīšanu. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 

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

„par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj:  

2.1. grozīt Rudbāržu pagasta padomes 13.11.2008. sēdes (prot. Nr.12, 2.§) lēmuma 

„Par zemes platības noteikšanu MKS „Rudbāržkalns” piederošo ēku uzturēšanai, 

nosaukumu un adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķa noteikšanu” 1.6.punktu, 

1.7.punktu, 1.8.punktu un izteikt lēmumu šādā redakcijā:  

„1.6. noteikt nekustamam īpašumam „Noliktava 2”, Rudbāržos, kadastra apzīmējums 

XXX, 0.0797 ha lielu platību ēkas uzturēšanai, piešķirt nosaukumu un adresi 

Darbnīcas iela 3, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,  

1.7. noteikt nekustamam īpašumam „Noliktava 3”, Rudbāržos, kadastra apzīmējums 

XXX, 0.2052 ha lielu platību ēkas uzturēšanai, piešķirt nosaukumu un adresi 

Darbnīcas iela 3A, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

1.8. noteikt nekustamam īpašumam „Noliktava 4”, Rudbāržos, kadastra apzīmējums 

XXX, 0.1378 ha lielu platību ēkas uzturēšanai, piešķirt nosaukumu un adresi 

Darbnīcas iela 3B, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324.”,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

17. § 

Par saimniecības „Kraulīši”, Raņķu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.09.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Raņķu 

pagasta zemnieku saimniecības XXX, juridiskā adrese XXX, Skrundas novads, īpašnieka 

XXX iesniegumu par saimniecības „Kraulīši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

un nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka zemes gabals „Kraulīši”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 3.8 ha platībā pieder Raņķu pagasta 

XXX, saskaņā ar pirkuma līgumu Nr. 4192 no 19.09.2013. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 

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

„par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj:  

3.1. sadalīt saimniecību „Kraulīši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 
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zemes gabalam, kadastra Nr. XXX, 3.8 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Jaunpavasari”, 

Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

18. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

N. KLEINBERGA, A. ZALGAUCKIS 
 

Saskaņā ar LR Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, kas paredz pašvaldību saistošo 

noteikumu pielāgošanu euro ieviešanai, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, 

Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), 

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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2013 „Grozījumi 2012.gada 25.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”” 

(pielikums Nr. 7 uz 5 lpp.), 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2013 „Grozījumi 2012.gada 29.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 14/2012 „Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā”” (pielikums Nr. 8 uz 1 lpp.), 

3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2013 „Grozījumi 2012.gada 25.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku”” (pielikums Nr. 

9 uz 1 lpp.), 

4. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2013 „Grozījumi 2012.gada 25.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 9/2012 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu 

nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā”” (pielikums Nr. 10 uz 1 

lpp.), 

5. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2013 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2012 „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu 

informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā”” (pielikums Nr. 

11 uz 1 lpp.), 

6. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12/2013 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldības 

amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”” 

(pielikums Nr. 12 uz 1 lpp.), 

7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13/2013 „Grozījumi 2011.gada 27.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz 

braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamiem, 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējā izglītības iestāžu izglītojamiem 

Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs”” (pielikums Nr. 13 uz 1 lpp.), 

8. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14/2013 „Grozījumi 2011.gada 22.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Skrundas 

Mūzikas skolā”” (pielikums Nr. 14 uz 1 lpp.). 
 

19. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15/2013  

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada  

pašvaldības administratīvajā teritorijā 2014.gadā” apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA, A. KĀPIŅA 
 

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu nodokļu administratorei Aijai KĀPIŅAI, 

kura skaidro nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu 2014.gadā.  

Deputāti izsaka savu neapmierinātību par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu, par 
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bezspēcību pret valsts īstenoto politiku.   

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, kas 

nosaka, ka „tikai dome var pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu 

un likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus”, un likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 3.panta 1.daļas ievaddaļu, kas nosaka, ka „nekustamā īpašuma nodokļa 

likmi vai likmes no 0.2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka 

pašvaldības savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 

1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā 

īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums 

netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”, pārejas noteikumu 

40
2
.punktu,kas nosaka, ka „pašvaldībai, izdodot saistošos noteikumus, kurus tā publicē līdz 

pirmstaksācijas gada 1.novembrim, ir tiesības 2014.gadā piemērot nodokļa apmēra 

ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt 

šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus”, atklāti balsojot, „par” – 9 

(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, 

Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15/2013 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 2014.gadā” (pielikums Nr. 15 uz 2 lpp.). 
 

20. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžetā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu finanšu nodaļas vadītājai Inārai 

MUCENIECEI, kura skaidro 2013.gada pašvaldības budžeta grozījumu nepieciešamību. 

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

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

budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka „Pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi 

par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi 

pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami 

pašvaldības mājaslapā internetā”, otro daļu, kas nosaka, ka „Saistošos noteikumus par 

pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā 

rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai” un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija 

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

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16/2013 „Grozījumi 2013. gada 31. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013. gada budžets” 

(pielikums Nr. 16 uz 1 lp.). 
 

21. § 

Par noteikumu „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un  

sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no  

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba  

samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības, un vispārējās vidējās  

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu     

N. KLEINBERGA, I. FLUGRĀTE 
 

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu izglītības nodaļas vadītājai Ingai 
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FLUGRĀTEI, kura sniedz skaidrojumu, kāpēc ir nepieciešami grozījumi noteikumos 

„Kārtībā, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības izglītības 

iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.   

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka “republikas pilsētas 

pašvaldība un novada pašvaldība nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes 

finansējamas no budžeta”, MK 01.01.2010. noteikumiem Nr.1616 “Kārtība, kādā aprēķina un 

sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai 

un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai”, atklāti balsojot, „par” - 9 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, 

Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un 

sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības, un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai” (pielikums Nr. 17  uz 2 lp.), 

2.2. noteikt, ka ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē: 

2.2.1. Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta noteikumi „Kārtība, 

kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām izmaksām”, 

2.2.2. Skrundas novada domes 2012.gada 25.oktobra grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība 

aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”. 

 
     

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo 

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 17.10.2013., 

plkst. 08
00

, kārtējo domes sēdi sasaukt 24.10.2013., plkst. 08
00

. 

 

Sēde slēgta plkst. 08
40 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         26.09.2013. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         26.09.2013.  


