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LATVIJAS REPUBLIKA

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000015912

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326
tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS

Nr. 12
Skrundas novadā,        2013. gada 27.decembrī
Skrundā  

Sēde sasaukta plkst. 1000

Sēdi atklāj plkst. 1000

Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr. 26/2013 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”” apstiprināšanu 
2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
3. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2014.gadam
4. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
6. Par īres un komunālo maksājumu parādu norakstīšanu 
7. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu 
8. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu izbeigšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
9. Par zemes un garāžas nomas līgumu izbeigšanu
10. Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu 
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Purenes”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, un nekustamam īpašumam „Vecausekļi”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā
12. Par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem Skrundā, Skrundas
novadā
13. Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu 
14. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un saistošo noteikumu Nr.
27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu 
15. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
16. Par dzīvokļu piešķiršanu 
17. Par īres līguma pagarināšanu 
18. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
19. Par dzīvokļa maiņu
20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
21. Par grozījumiem Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA
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Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE

Piedalās  
Deputāti:  Gunta STEPANOVA
  Loreta ROBEŽNIECE

Ivars GRUNDMANIS
Aivars SEBEŽS
Zigurds PURIŅŠ
Rihards VALTENBERGS
Aldis ZALGAUCKIS
Ainārs ZANKOVSKIS
Aldis BALODIS
Ivo BĀRS
Ainars PIĻECKIS
Juris JAUNZEMS
Gunārs ZEME

Sēdē nepiedalās deputāti
Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)

Klausās
p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE
administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE
tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE
pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ
Attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE
zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS
finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE
p/i „Skrundas veselības un sociālas

aprūpes centrs” direktore  Maruta BRIZGA
nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA
sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ
apmeklētāju apkalpošanas centra speciāliste Rudīte KRONLAKA
p/i „Alternatīvās aprūpes dienas centrs”
    vadītāja Daina ĀBELE
izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus
jautājumus:
1. Par deputāta Romāna BOLSUNOVSKA pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
2. Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.10.2006. sēdes (prot. Nr. 21, 3.§)
lēmuma „Par adreses un nosaukuma piešķiršanu” 2.3.punkta grozīšanu
3. Par saimniecības „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu, saimniecības „Vaļņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu 
4. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr. 21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”
Informatīvais jautājums:
A/S „Latvijas Finieris” Liepājas MRS direktora XXX XXX iesniegums

Kā pirmo darba kārtības jautājumu Nellija KLEINBERGA ierosina izskatīt jautājumu par
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deputāta Romāna BOLSUNOVSKA pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.

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” - 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par deputāta Romāna BOLSUNOVSKA pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
2. Par saistošo noteikumu Nr. 26/2013 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”” apstiprināšanu 
3. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
4. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2014.gadam
5. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
7. Par īres un komunālo maksājumu parādu norakstīšanu 
8. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu 
9. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu izbeigšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
10. Par zemes un garāžas nomas līgumu izbeigšanu
11. Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu 
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Purenes”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, un nekustamam īpašumam „Vecausekļi”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā
13. Par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem Skrundā, Skrundas
novadā
14. Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu 
15. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un saistošo noteikumu Nr.
27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu 
16. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
17. Par dzīvokļu piešķiršanu 
18. Par īres līguma pagarināšanu 
19. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
20. Par dzīvokļa maiņu
21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
22. Par grozījumiem Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā
23. Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.10.2006. sēdes (prot. Nr. 21, 3.§)
lēmuma „Par adreses un nosaukuma piešķiršanu” 2.3.punkta grozīšanu
24. Par saimniecības „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu, saimniecības „Vaļņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
25. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr. 21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”
Informācijai:
A/S „Latvijas Finieris” Liepājas MRS direktora XXX iesniegums

1. §
Par deputāta Romāna BOLSUNOVSKA pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

N. KLEINBERGA
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1. Skrundas novada dome izskata 16.12.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas
novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Māra BENEFELDA iesniegumu par deputātu
maiņu Skrundas novada domes 2013.gada sasaukumā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 11.12.2013. saņemts deputāta Romāna
BOLSUNOVSKA iesniegums par deputāta pilnvaru anulēšanu pirms termiņa,
2.2. Skrundas novada Vēlēšanu komisijas 13.12.2013. sēdē izskatīts Romāna
BOLSUNOVSKA iesniegums, par ko pieņemts lēmums (vēlēšanu komisijas sēdes
protokols – pielikums Nr. 1 uz 1 lp.).

3. Pamatojoties uz LR Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.
panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar
brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu”, trešo daļu, kas nosaka, ka
„deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura
iemesla dēļ”, ceturto daļu, kas nosaka, ka „lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms
termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes
priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu,
kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai”, pamatojoties uz LR Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „ja ievēlētais domes
deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā
stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais
deputāts”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS,
Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
 3.1. izbeigt deputāta pilnvaras Romānam BOLSUNOVSKIM,
 3.2. apstiprināt deputāta pilnvaras Gunāram ZEMEM.

2. §
Par saistošo noteikumu Nr.26/2013 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra 

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

N. KLEINBERGA

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 46.pantu un likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA),
„pret” - nav, „atturas” – 3 (Aldis BALODIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ), Skrundas
novada dome nolemj:

- Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 25/2012 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets””
(pielikums Nr. 2 uz __ lp.).

3. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES
iesniegto priekšlikumu par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var „noteikt domes (padomes) priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās
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pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes”, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs ir šajās institūcijās noteikto amatu funkciju sistematizēts
apkopojums. Amatiem atbilstošās funkcijas sakārto funkcionālajās grupās — amatu saimēs.
Amatu saimes, apakšsaimes un to aprakstus nosaka šā likuma 1.pielikums”, MK 30.11.2010.
noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" 8.punktu, kas nosaka,
ka “amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka iestādes vadītājs pēc attiecīgās
struktūrvienības vadītāja un personāla vadības speciālista ieteikuma” , atklāti balsojot, „par” –
11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Juris
JAUNZEMS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj:

2.1. ar 01.01.2014. likvidēt Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2014.gadam
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes sekretāra amatu,
2.2. ar 01.01.2014. noteikt, ka darba drošības inženiere Skrundas novada pašvaldībā
strādā nepilnu darba laiku (0.25 slodzes),
2.3. ar 01.01.2014 izveidot Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2014.gadam
amatu – sabiedrisko attiecību speciālists, profesijas kods 2432 08, nosakot mēneša
darba algas likmi 720.00 EUR (septiņi simti divdesmit eiro) un pilnu darba laiku (1.0
slodzes),
2.4. ar 01.01.2014 izveidot Nīkrāces pagasta pārvaldes teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanas amatu sarakstā 2014.gadam amatu – gazificēto krāšņu operators,
profesijas kods 8182 14, nosakot mēneša darba algas likmi 334.00 EUR (trīs simti
trīsdesmit četri eiro) un nepilnu darba laiku (0.25 slodzes),
2.5. ar 01.01.2014 izveidot Jaunmuižas pamatskolas amatu sarakstā 2014.gadam
amatu – medicīnas māsa, profesijas kods 3221 01, nosakot mēneša darba algas likmi
356.00 EUR (trīs simti piecdesmit seši eiro) un nepilnu darba laiku (0.15 slodzes),
2.6. ar 01.01.2014 izveidot izglītības pasākumu amatu sarakstā 2014.gadam amatu –
psihologs, profesijas kods 2634 01, nosakot mēneša darba algas likmi 600.00 EUR
(seši simti eiro) un pilnu darba laiku (1.0 slodzes),
2.7. ar 01.01.2014. noteikt, ka pašvaldības iestādē „Alternatīvās aprūpes dienas centrs”
sociālais aprūpētājs strādā pilnu darba laiku (1.0 slodzes),
2.8. ar 01.01.2014. noteikt, ka pašvaldības iestādē „Alternatīvās aprūpes dienas centrs”
sociālais darbinieks strādā pilnu darba laiku (1.0 slodzes),
2.9. ar 01.01.2014. noteikt, ka aprūpes namā „Valtaiķi” tiek mainīts amata nosaukums
no „medicīnas māsa” uz „ārsta palīgs”, profesijas kods 2240 01, nosakot mēneša darba
algas likmi 565.00 EUR (pieci simti sešdesmit pieci eiro) un pilnu darba laiku (1.0
slodzes),
2.10. ar 01.01.2014. noteikt, ka pašvaldības policijas inspektoram tiek mainīts amata
nosaukums no „policijas inspektors” uz „pašvaldības policijas vecākais inspektors”,
profesijas kods 3355 08, nosakot mēneša darba algas likmi 881.00 EUR (astoņi simti
astoņdesmit viens eiro) un pilnu darba laiku (1.0 slodzes),
2.11. ar 01.01.2014. izveidot pašvaldības policijas amatu sarakstā 2014.gadam amatu –
pašvaldības policijas inspektors, profesijas kods 3355 14, nosakot mēneša darba algas
likmi 793.00 EUR (septiņi simti deviņdesmit trīs eiro) un pilnu darba laiku (1.0
slodzes),
2.12. ar 01.01.2014. izveidot Skrundas vidusskolas amatu sarakstā 2014.gadam amatu
– speciālais pedagogs, profesijas kods 2352 03, nosakot mēneša darba algas likmi
398.00 EUR (trīs simti deviņdesmit astoņi eiro) un nepilnu darba laiku (0.5 slodzes),
2.13. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļi,
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2.14. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI, finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un grāmatvedi Salumeju
BALCERI.

4. §
Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2014.gadam

N. KLEINBERGA

Pamatojoties uz LR Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1. panta pirmās daļas 2. punktu, kas
nosaka, ka “likumā ir lietoti šādi termini: atvasināta publiska persona — pašvaldība vai cita ar
likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona. Tai ar likumu piešķirta sava
autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Tai var būt
sava manta” un likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu 2. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības
dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Ainars
PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – 4 (Juris JAUNZEMS, Aldis
BALODIS, Gunārs ZEME, Zigurds PURIŅŠ), Skrundas novada dome nolemj:

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu (pielikums Nr. 3 uz 17
lpp.).

5. §
Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā

N. KLEINBERGA

Pamatojoties uz 06.11.2013. pieņemtajiem grozījumiem „Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, kas stājas spēkā ar 01.01.2014., LR Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogu, LR likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.
punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi,
nolikumi, instrukcijas”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav,
„atturas” – 5 (Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME,
Zigurds PURIŅŠ), Skrundas novada dome nolemj:

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā
(apstiprināts ar Skrundas novada domes 26.04.2012. lēmumu (prot. Nr. 7, 1.§):
1.1. svītrot 1.1.punkta otrā teikuma pēdējo daļu,
2. izteikt 1.4.punktu šādā redakcijā:  
„Nolikums neattiecas uz pedagogiem (t.s. no pašvaldības budžeta finansētajām amata
vienībām) un izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem u.c. Ministru kabineta
apstiprinātajā pedagogu profesiju un amatu sarakstā iekļautajiem pedagogu amatiem, 
kuriem amatalgu (mēnešalgu) nosaka atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem un uz
kuriem attiecas Izglītības likums, izņemot šo Noteikumu 8. punktu – par naudas balvu,
9.1. un 9.2. punktu – par pabalstiem un 10. punktu – par mācību maksu
kompensācijām, ja izglītības iestāde ir pamata darba vieta (iesniegta algas nodokļa
grāmatiņa).”,
3. izslēgt 2.2.1, 2.3.punktu,
4. izteikt 2.4.punktu šādā redakcijā:
„Domes priekšsēdētājam 2014.gadā, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes
oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo mēneša vidējās darba
samaksas apmēru, piemērojams 2012.gada valstī strādājošo mēneša vidējās darba
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samaksas apmērs, kas ir 684 EUR un kam pēc Likuma piemērojams šāds koeficients
— līdz 3,64; pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam — līdz 3,2.”,
5. aizstāt 2.4.1punktā skaitli „2.3.” ar skaitli „2.4.”,
6. aizstāt 2.5.punktā skaitli „2.3.” ar skaitli „2.4.”, aizstāt skaitli „2013” ar skaitli
„2014”, aizstāt koeficientu „2.05” ar koeficientu „2.27”,
7. aizstāt 3.2.punktā formulas skaitļus „474 x 1.193” ar formulas skaitļiem „684 x 1.2”
un aizstāt formulas skaitļus „474 x 1.49” ar formula skaitļiem „684 x 1.5”,
8. aizstāt 4.1.punktā formulas skaitļus „474 x 1.092” ar formulas skaitļiem „684 x
1.1”,
9. izteikt 7.1.punktu šādā redakcijā:
„2014. un 2015.gadā Amatpersonas/darbinieki var tikt prēmēti, ja šo
amatpersonu/darbinieku darbības rezultātā ir nodrošināta valsts vai pašvaldību budžeta
izdevumu samazināšana vai izdevumu ekonomija, kā arī uzlaboti attiecīgās institūcijas
darbības izpildes rādītāji.”,
10. papildināt nolikumu ar 7.1.1 punktu šādā redakcija:  
„Lēmumu par pašvaldības institūciju amatpersonu/darbinieku prēmēšanu pieņem
pašvaldības dome par 2014.gada pirmo deviņu mēnešu faktisko izpildi. Prēmiju
izmaksai pašvaldības institūcijas var izmantot ne vairāk kā piecus procentus - no
pašvaldības budžetā atlīdzībai paredzētā līdzekļu apjoma.”,
11. svītrot 8.1.punktā teikuma daļu:
„kurš nostrādājis Pašvaldībā ne mazāk kā 1 (vienu) gadu pirmā teikuma pēdējo daļu”,

 12. izslēgt 10.2., 10.3., 10.4. punktus,
13. izteikt 13.3. punktu šādā redakcijā:  
„Darba devējs nodrošina darbiniekiem, kuri katru darba dienu vismaz divas stundas
strādā ar displeju darba laikā, obligātās veselības pārbaudes, to skaitā redzes
pārbaudes. Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka darbiniekam nepieciešami darba
pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi
(brilles), darba devējs sedz redzes pārbaudes izdevumus un briļļu ietvaru iegādi, darba
briļļu izgatavošanu līdz 50.00 LVL (piecdesmit lati un 00 santīmi) vienu reizi divos
gados.”,
14. izteikt 14.1.punktu šādā redakcijā:
„Deputāta darba laika uzskaiti veic deputāts patstāvīgi, saskaņā ar Domes izstrādāto
darba laika uzskaites veidlapu, un līdz katra mēneša priekšpēdējās darba dienas plkst.
15.00 iesniedz Domes sekretārei. Domes sekretāre apkopo iesniegto informāciju un
pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju iesniedz darba laika uzskaites tabulas
grāmatvedībā līdz nākamā mēneša 1. datumam.”,
15. aizstāt 15.punktā skaitli „2013” ar skaitli „2014”,
16. izslēgt 15.1.punktu,
17. papildināt nolikumu ar 15.2.1punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Nolikuma 9., 10. un 11. punkts neattiecas uz darbiniekiem, kam pēc darba līguma
pašvaldība nav pamata darba vieta (nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa).”
18. nolikuma 1. pielikumu izteikt šādā redakcijā:

Mēnešalgu grupa Mēnešalgas maksimālais apmērs (euro)
16 ne vairāk par 2441
15 ne vairāk par 2353
14 ne vairāk par 2264
13 ne vairāk par 1917
12 ne vairāk par 1647
11 ne vairāk par 1382
10 ne vairāk par 1174
9 ne vairāk par 994
8 ne vairāk par 874
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7 ne vairāk par 788
6 ne vairāk par 700
5 ne vairāk par 620
4 ne vairāk par 548
3 ne vairāk par 481
2 ne vairāk par 420
1 ne vairāk par 363

6. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS sagatavoto
lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no
personām, kuras pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu
saņemšanas nav nomaksājušas likumā noteiktos nodokļu maksājumus.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. XXX, reģistrācijas Nr.XXX, juridiskā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā par laika periodu no 13.09.2012. līdz
19.12.2013. par īpašumu „XXX, Skrundas novadā, ir Ls 4219.06 (četri tūkstoši divi
simti deviņpadsmit lati, seši santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 3374.33 (trīs tūkstoši trīs
simti septiņdesmit četri lati, trīsdesmit trīs santīmi), nokavējuma nauda Ls 844.73
(astoņi simti četrdesmit četri lati, septiņdesmit trīs santīmi),
2.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā par laika periodu 29.11.2012. līdz
19.12.2013. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, Ls 117.32 (viens simts
septiņpadsmit lati, trīsdesmit divi santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 71.87 (septiņdesmit
viens lats, astoņdesmit septiņi santīmi), nokavējuma nauda Ls 45.45 (četrdesmit pieci
lati, četrdesmit pieci santīmi).

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt
nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kas
nosaka, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par 150 latiem, administratīvā akta
- maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā
spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas
nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā
nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos
maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un  26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī
citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti
nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto
nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”, atklāti balsojot, ,,par” – 13
(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Gunārs ZEME, Nellija
KLEINBERGA), ,,pret” - nav, ,,atturas” – 1 (Juris JAUNZEMS), Skrundas novada dome
nolemj:
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3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu, no:
3.1.1. XXX, reģistrācijas Nr.XXX, juridiskā adrese XXX, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 4219.96 (četri tūkstoši divi simti deviņpadsmit
lati, deviņdesmit seši santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 3374.33 (trīs tūkstoši trīs simti
septiņdesmit četri lati, trīsdesmit trīs santīmi), nokavējuma nauda Ls 844.73 (astoņi
simti četrdesmit četri lati, septiņdesmit trīs santīmi),
3.1.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 117.32 (viens simts septiņpadsmit lati, trīsdesmit divi
santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 71.87 (septiņdesmit viens lats, astoņdesmit septiņi
santīmi), nokavējuma nauda Ls 45.45 (četrdesmit pieci lati, četrdesmit pieci santīmi),
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU.
3.3. lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par
to iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā. 

7. §
Par īres un komunālo maksājumu parādu norakstīšanu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 16.12.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekles Gunas SKREBELES iesniegumu par
atļauju norakstīt īrnieku parādus.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:

2.1. XXX, miris 10.10.2013., īres un komunālo maksājumu parāds (rēķins Nr.
1847-1311 un Nr. 1466-1310 – pielikums Nr. 4 uz 1 lp.) par dzīvokļiem XXX,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
sastāda Ls 364.71 (trīs simti sešdesmit četri lati, septiņdesmit viens santīms),
2.2. XXX, miris 20.12.2011., īres un komunālo maksājumu parāds (rēķins Nr.
1573-1310 – pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.) par dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, sastāda Ls 21.01 (divdesmit viens lats, viens santīms),
2.3. XXX, miris 20.04.2012., īres un komunālo maksājumu parāds (rēķins Nr.
1479-1310 – pielikums Nr. 6 uz 1 lpp.) par dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, sastāda Ls 38.22 (trīsdesmit astoņi lati, divdesmit divi santīmi),
2.4. XXX, miris 27.01.2012., īres un komunālo maksājumu parāds (rēķins Nr.
1512-1311 – pielikums Nr. 7 uz 1 lpp.) par dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, sastāda Ls 47.03 (četrdesmit septiņi lati, trīs santīmi),
2.5. XXX, mirusi 15.02.2013., īres un komunālo maksājumu parāds (rēķins Nr.
1049-1307 – pielikums Nr. 8 uz 1 lpp.) par dzīvokli XXX, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, sastāda Ls 27.26 (divdesmit septiņi lati, divdesmit seši santīmi).

3. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti
balsojot, “par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Gunārs ZEME), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
 3.1. norakstīt īres un komunālo maksājumu parādus īrniekiem:

3.1.1. XXX (miris 10.10.2013.) – Ls 364.71 par dzīvokļiem XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, un XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
3.1.2. XXX (miris 20.12.2011.) – Ls 21.01 par dzīvokli XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā,
3.1.3. XXX (miris 20.04.2012.) – Ls 38.22 par dzīvokli XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā,
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3.1.4. XXX (miris 27.01.2012.) – Ls 47.03 par dzīvokli XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā,
3.1.5. XXX (mirusi 15.02.2013.) – Ls 27.26 par dzīvokli XXX, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā,

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes
loceklei Gunai SKREBELEI.

8. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas

protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 23 no 02.12.2013., Nr. 24 no 11.12.2013., izsoles noteikumus.
2. Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
1. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt
pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu
instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo
īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai
pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8.
panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus
apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var
iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas
lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura
apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām.
(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura
organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku
līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā
īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā attiecīgās
pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja
nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā
īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami
attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas
kopējā nosacītā cena pārsniedz 2500 latus, — arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sludinājumi
par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek publicēti
pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma
tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums
par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka
sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav
pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 2500 latus, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai
atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības
mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1000 latus, - pašvaldības revīzijas komisijai, ja
tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE,
Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
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ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS,
Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Gunārs ZEME), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - traktoru T40M ar nosacīto cenu
Ls 1400.00 (viens tūkstotis četri simti latu un 00 santīmi),
2.2. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - „Zaļumu ferma”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, ar nosacīto cenu Ls 800.00 (astoņi simti latu un 00 santīmi),
2.3. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - „Jaunvilki”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, ar nosacīto cenu Ls 900.00 (deviņi simti latu un 00
santīmi),

 2.4. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 23 no
02.12.2013. (pielikums Nr. 9 uz 1 lp.), 

 2.5. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 24 no
11.12.2013. (pielikums Nr. 10 uz 1 lp.),

 2.6. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot:
2.6.1. kustamās mantas - traktora T40M ar valsts numuru T9488LF izsoli, 
2.6.2. nekustamā īpašuma - „Zaļumu ferma”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
zemes kadastra Nr. XXX, izsoli, 
2.6.3. nekustamā īpašuma - „Jaunvilki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
zemes kadastra Nr. XXX, izsoli,

 2.7. apstiprināt pašvaldības nekustamās mantas – traktora T40M ar valsts numuru
T9488LF izsoles noteikumus (pielikums Nr. 11 uz 3 lpp.), 
2.8. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Zaļumu ferma”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 12 uz 3
lpp.), 
2.9. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Jaunvilki”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 13 uz 3
lpp.
2.10. ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada
pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā LR Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus.

9. §
Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu izbeigšanu

ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 04.12.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekles Gunas SKREBELES iesniegumu par telpu
nomas līguma laušanu „Dārdedzes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un Nīkrāces
pakalpojumu pārvaldē, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. 01.02.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā adrese Stūru iela 7, Skrundā, Skrundas
novadā, noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.9-3/47 „Dārdedzēs”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, kases izveidei, nosakot nomas maksu Ls 2.40 (divi lati,
četrdesmit santīmi) mēnesī, t.i., Ls 0.20/1 m2 +PVN,
2.2. 27.06.2011. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā adrese Stūru iela 7, Skrundā, Skrundas
novadā, noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.9-3/16/2011 Nīkrāces
pakalpojumu pārvaldē, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kases izveidei, nosakot
nomas maksu Ls 2.40 (divi lati, četrdesmit santīmi) mēnesī, t.i., par Ls 0.20/1 m2
+PVN.
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3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Gunārs ZEME), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

3.1. izbeigt ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā
adrese Stūru iela 7, Skrunda, Skrundas novads, nomas līgumu Nr.9-3/47 no 01.02.2010.
un nomas līgumu Nr.9-3/16/2011 no 27.06.2011.,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.

10. §
Par zemes un garāžas nomas līgumu izbeigšanu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības tehniskās sekretāres Daces
BUĶELES priekšlikumu par zemes un garāžas II Nr.2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, nomas līguma laušanu ar XXX un izskata 02.12.2013. Skrundas novada pašvaldībā
saņemto XXX iesniegumu par zemes un garāžas I Nr.12, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, nomas līguma laušanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, personas kods XXX, adrese
XXX, Skrundas novadā, noslēgts zemes un garāžas II Nr.2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nomas līgums, nosakot nomas maksu Ls 3.76 (trīs lati, septiņdesmit
seši santīmi) mēnesī, t.i., par 1 m2 Ls 0.10+PVN,
2.2. XXX miris 08.11.2013. (reģ. Nr. XXX, 08.11.2013.),
2.3. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, personas kods XXX, adrese
XXX pagastā, Skrundas novadā, noslēgts zemes un garāžas I Nr.12, XXX pagastā,
Skrundas novadā, nomas līgums, nosakot nomas maksu Ls 2.31 (trīs lati, septiņdesmit
seši santīmi) mēnesī, t.i., par 1 m2 Ls 0.10+PVN.

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Gunārs ZEME), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

3.1. atzīt par spēkā neesošu ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX, Skrundas
novadā, 01.03.2010. noslēgto zemes un garāžas II Nr.2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nomas līgumu,
3.2. izbeigt ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX pagastā, Skrundas novadā,
01.03.2010. noslēgto zemes un garāžas I Nr.12, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, nomas līgumu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.

11. §
Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu

N. KLEINBERGA
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1. Skrundas novada dome izskata 14.12.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX
pilnvarotās personas SIA „Ziemeļkurzemes MRS”, juridiskā adrese „Kurši”, Kurmāles
pagasts, Kuldīgas novads, kuru pārstāv XXX, iesniegumu par saimniecības „Smilgas”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. zemes gabalus „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, Skrundas novada
pašvaldība iznomājusi XXX, par kuriem XXX beigušās zemes lietošanas tiesības,
2.2. ....

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
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Gunārs ZEME), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

2.1. sadalīt saimniecību „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un zemes
gabaliem:
2.1.1. ar kadastra apzīmējumu XXX, 18.9 ha platībā, atstāt nosaukumu „Smilgas”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.1.2. ar kadastra apzīmējumu XXX, 1.2 ha platībā un uz tā atrodošām ēkām ar
kadastra apzīmējumu XXX un XXX, piešķirt nosaukumu un adresi Vēju iela 1,
Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320; zemes gabala lietošanas mērķi:
0.2 ha platībā – 0601 – vienģimeņu divģimeņu dzīvojomo māju apbūve un 1.0 ha
platībā – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

12. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam

„Purenes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un nekustamam
īpašumam „Vecausekļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu no 10.12.2013. par nekustamo īpašumu „Purenes”, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no
10.12.2013. par nekustamo īpašumu „Vecausekļi”, 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: zemes vienību (arī kopīpašumā esošo)
sadalīšanai”, MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem 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
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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 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no
25.01.2007., Nīkrāces pagasta teritorijas plānojumu no 10.06.2010., atklāti balsojot, „par” –
14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA,
Gunārs ZEME), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no
10.12.2013. nekustamam īpašumam „Purenes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2. piešķirt no nekustamā īpašuma „Purenes” atdalāmam zemes gabalam 8.1 ha
platībā nosaukumu „Jaunpurenes”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307,
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
10.12.2013. nekustamam īpašumam „Vecausekļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā,
2.4. piešķirt no nekustamā īpašuma „Vecausekļi” zemes gabala, kadastra apzīmējums
XXX, atdalāmam zemes gabalam 7.1 ha platībā nosaukumu „Jaundēnišķi”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.5. piešķirt no nekustamā īpašuma „Vecausekļi” zemes gabala, kadastra apzīmējums
XXX, atdalāmam zemes gabalam 4.6 ha platībā nosaukumu „Mazvītoli”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.6. piešķirt no nekustamā īpašuma „Vecausekļi” zemes gabala, kadastra apzīmējums
XXX, atdalāmam zemes gabalam 2.0 ha platībā nosaukumu „Kadiķi”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.7. piešķirt nekustamā īpašuma „Vecausekļi”, zemes gabala, kadastra apzīmējums
XXX, atdalāmam zemes gabalam 2.6 ha platībā nosaukumu „Mazvītoli”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

13. §
Par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekrītošiem

zemes gabaliem Skrundā, Skrundas novadā
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem Skrundā,
Skrundas novadā. 
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”,
M2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
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Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Gunārs ZEME), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

2.1. piešķirt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem Skrundā,
Skrundas novadā, adreses:
2.1.1. ar kadastra Nr. XXX, platība 0.6165 ha, Saldus iela 4B, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis 0702 - trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve,
2.1.2. ar kadastra Nr. XXX, platība 0.0986 ha, Sporta iela 24, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis 0901 - izglītības un zinātnes iestāžu
apbūve,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālists Normundu
DANENBERGU.

14. §
Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu

N. KLEINBERGA

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
1.1. atbilstoši Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdes (prot. Nr. 7, 13.§) lēmumam
tika uzsākta Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde,
1.2. saskaņā ar Skrundas novada domes 24.10.2013. sēdes (prot. Nr. 9, 29.§) lēmumu
„Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nodošanu sabiedriskai
apspriešanai” no 01.11.2013. līdz 29.11.2013. tika organizēta Skrundas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana. 

2. Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
„Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas
attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”,
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, kas nosaka, ka „Valsts un pašvaldības
institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas
iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts”, Teritorijas attīstības plānošana likuma 5.pantu,
kas paredz teritorijas attīstības plānošanas līmeņus un dokumentus, un 21.pantu, kas nosaka,
ka „(1) Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu,
stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un
grafiskā veidā; (2) Telpiskās attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī
nosaka un shematiski attēlo vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības
prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas; (3) Vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju
apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu”, MK 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr. 711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 4.1. punktu, kas
nosaka, ka „pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai detālplānojuma grafisko
daļu sagatavo vienā no minētajiem vektordatu datņu formātiem: ģeogrāfiskās iezīmēšanas
valodas (GML) datņu formātā” un atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona atzinumam Nr.
6-1/65/13 no 20.12.2013., atklāti balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo
BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Gunārs ZEME), “pret”
- nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. apstiprināt Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam,
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2.2. publicēt lēmumu par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
apstiprināšanu Skrundas novada informatīvajā izdevumā „Skrundas novads” un
ievietot pašvaldības interneta vietnē www.skrundasnovads.lv,
2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas novada pašvaldības attīstības daļas
vadītājai Zanei EGLĪTEI.

15. §
Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un saistošo noteikumu

Nr. 27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu

N. KLEINBERGA

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
„tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas
plānojumu” un 16. punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un
noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, kas
nosaka, ka „Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par
to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par citiem likumos un Ministru
kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem”, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.
panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās
pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus,
detālplānojumus un tematiskos plānojumus”, 25. pantu, kas paredz vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma un lokālplānojuma pieņemšanu un stāšanos spēkā un 27.pantu, kas
nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un lokālplānojuma pārsūdzēšanu un MK
2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 7.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldība ikvienai personai nodrošina
iespēju iepazīties ar tās teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 94.punktu, kas nosaka,
ka „pēc šo noteikumu 93.punktā minēto prasību izpildes pašvaldība ar saistošajiem
noteikumiem apstiprina teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus un grafisko daļu – funkcionālo zonējumu, novada pilsētu, novada
pagastu un ciemu robežas” un 97. punktu, kas nosaka, ka „pēc pašvaldības teritorijas
plānojuma vai lokālplānojuma apstiprināšanas pašvaldība nodrošina šo noteikumu 5. un
65.punktā minēto prasību izpildi”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo
BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Gunārs ZEME), “pret”
- nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

1. Apstiprināt Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2025.gadam un saistošos
noteikums Nr. 27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. -2025.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (turpmāk tekstā
–Saistošie noteikumi) saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr. 14 uz ...lpp.),
2. Uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Zanei Eglītei:
2.1. triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, ievietot lēmumu pašvaldības
mājas lapā www.skrundasnovads.lv,
2.2. nosūtīt lēmumu par Saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos
dokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
2.3. divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt paziņojumu par Saistošo
noteikumu pieņemšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada
informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”,
2.4. koordinēt un nodrošināt MK 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr. 711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 7.punktā un
97.punktā minēto prasību izpildi,
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3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
4. Saistošie noteikumi ir īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 27.pantā minētās darbības,
5. Ar Saistošo noteikumu īstenošanas dienu spēku zaudē Skrundas novada pašvaldības
2010.gada 24.februāra saistošie noteikumi Nr. 6/2010 „Par Skrundas novada teritorijas
plānojumu”,
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas novada pašvaldības attīstības daļas
vadītājai Zanei EGLĪTEI.

16. §
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 19.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt divu istabu
vai vienas istabas dzīvokli Skrundā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 03.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu īrēt dzīvokli Raņķos,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 22.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt
dzīvokli Skrundā,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 28.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt
divistabu dzīvokli Dzeldā,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 12.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Dzeldā.

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”– 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Gunārs ZEME), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā,
3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Raņķos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā,
3.3. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma pirmām kārtām,
3.4. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.5. uzņemt XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām
kārtām.
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu
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VĪTOLU.

17. §
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 25.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Dzeldā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 03.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu īrēt dzīvokli Raņķos,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 22.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt
dzīvokli Skrundā,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 28.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt
divistabu dzīvokli Dzeldā,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 12.12.2013. saņemts Aldas MOTUŽĪTES, dzīvo
Torņa ielā 3-12, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu
piešķirt dzīvokli Dzeldā,
2.6. Skrundas novada pašvaldībā 16.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Dzeldā,
2.7. Skrundas novada pašvaldībā 17.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu īrēt 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”– 14 (Gunta STEPANOVA,
Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo
BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Gunārs ZEME), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā,  Skrundas novadā, dzīvokli XXX,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.2. piešķirt XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.3. piešķirt XXX, dzīvo „XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.4. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XXX,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, un veikt
parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība",
3.5. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XXX,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.6. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā,  Skrundas novadā, dzīvokli XXX,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.7. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
dzīvokli XXX pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.8. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas,
3.9. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA ”Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI un atbildīgo par 3.2.punkta izpildi – dzīvojamās
mājas Ventas ielā 4, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pārvaldnieci Aldonu
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ZĪDERI. 

18. §
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 12.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 09.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.4 Skrundas novada pašvaldībā 05.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu uz nenoteiktu
laiku,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 29.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.6. Skrundas novada pašvaldībā 25.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu.

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.pantu, kas
nosaka, ka „izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz
kādu termiņu slēdzams īres līgums” un LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, kas
nosaka, dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumus un 6. pantu, kas nosaka
dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, un 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 „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums””, un 10 .pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis un
11.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, atklāti balsojot, „par”– 14 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Gunārs
ZEME), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz
sešiem mēnešiem,
3.2. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres
līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.3. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļa īres
līgumu uz nenoteiktu laiku,
3.4 pagarināt XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļa īres
līgumu uz nenoteiktu laiku,
3.5. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, īres līgumu uz
četriem mēnešiem, un noslēgt vienošanos ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
par parādu apmaksu,
3.6. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, īres līgumu uz
četriem mēnešiem, un noslēgt vienošanos ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
par parādu apmaksu,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
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valdes locekli Gunu SKREBELI.
19. §

Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par atteikumu
no piešķirtā dzīvokļa.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 28.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 28.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 04.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 12.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums par atteikumu no īrētā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 12.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX,
Nīkrāces pagastā, 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”– 14 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Gunārs
ZEME), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, īres līguma
tiesības uz dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar 31.12.2013., 
3.2. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, īres līguma
tiesības uz dzīvokli XXX Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar 31.12.2013.,
3.3. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, īres līguma
tiesības uz dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar 31.12.2013.,
3.4. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz
dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ar 31.12.2013.,
3.5. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, īres līguma
tiesības uz dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar 31.12.2013.,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.

20. §
Par dzīvokļa maiņu
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par dzīvokļa
maiņu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā
12.12.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar
lūgumu mainīt dzīvokli uz XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.pantu, kas
nosaka palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atklāti
balsojot, „par”– 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
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Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Gunārs ZEME), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

3.1. atļaut XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz
XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.

21. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 20.11.2013. saņemts XXX iesniegums par XXX,
personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma
„XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums „Lāči”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uz 20.11.2013.
pieder XXX,
2.3. 02.12.2013. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 04.12.2013. saņemts XXX iesniegums par XXX,
personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no dzīvokļa „XXX,
Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.6. dzīvoklis „XXX, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, lietošanā ir
XXX,
2.7. 11.12.2013. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.8. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.

3. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11. pantu, kas
paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto
dzīvesvietu anulēšana, MK 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 ”Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par”– 14 (Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Gunārs
ZEME), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu adresē „XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, 
3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu adresē „XXX,
Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI.

22. §
Par grozījumiem Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā

N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 17.12.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Rudbāržu
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internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktores Birutas LIEPAS iesniegumu par
izmaiņām skolas nolikumā.
2. Saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta 1. punktu, kas nosaka, ka “sabiedrība piedalās
izglītības organizēšanā un attīstībā, popularizējot visu veidu izglītību, veicot izglītošanu un
sekmējot izglītības kvalitātes uzlabošanu, veidojot izglītības programmas, aizsargājot
izglītojamo un pedagogu tiesības un intereses izglītības ieguves un darba procesā, veidojot
izglītības un izglītības atbalsta iestādes un sabiedriskās organizācijas”, atklāti balsojot, „par”–
14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA,
Gunārs ZEME), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. izdarīt sekojošus grozījumus Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas
centra nolikumā (saskaņots ar Skrundas novada domes 27.08.2009. sēdes (prot. Nr.9,
9.§) lēmumu):
2.1.1. aizstāt tekstā skolas nosaukumu „Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola” ar
skolas nosaukumu „Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centrs” attiecīgos
locījumos,
2.1.2. izteikt 1.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„VPMK vai NPMK”,
2.1.3. papildināt 1.7.punktu ar apakšpunktu 1.7.5. šādā redakcijā:
„ar neizteiktu enurēzi un enurēzi remisijas stadijā.”,
2.1.4. izteikt 1.8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„bērni ar enkoprēzi”,
2.1.5. izteikt 1.10.punktu šādā redakcijā:
„Skolas ārsts saziņā ar vecākiem nepieciešamības gadījumā veselības stāvokļa
izvērtēšanai somatisko saslimšanu gadījumos, sūta pie ģimenes ārsta vai ārsta
speciālista, veselības stāvokļa izvērtēšanai un diagnozes precizēšanai.”,
2.1.6. izteikt 1.11. punktu šādā redakcijā:
„Speciālās pamatizglītības programmu 21015711 un Speciālās pamatizglītības
programmu 21015611, ņemot vērā izglītojamo diagnozes, 3., 6. un 9.klašu
izglītojamie var tikt atbrīvoti no Valsts pārbaudes darbiem, ja veselības stāvoklis
atbilst noteiktiem atvieglinājumiem, saziņā ar vecākiem.”,
2.1.7. papildināt noteikumus ar 1.17.punktu šādā redakcijā:
„Izglītojamie atkārtoti var tikt sūtīti uz VPMK vai NPMK, apmācības piemērošanai
pamatojoties uz vecāku iesniegumu un Skolas Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu,
ņemot vērā izglītojamo veselības stāvokli, sekmes un uzvedību.”, 
2.1.8. izteikt 2.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Īstenot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās veselības
traucējumiem – 21015711 un Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem – 21015611.”,
2.1.9. izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:
„Skola nodrošina iespējas iegūt izglītojamam pamata izglītību – programmas kodi
21015711 un 21015611.”,
2.1.10. izteikt 4.6.punktu šādā redakcijā:
„Fakultatīvās vai individuālās / grupu nodarbības stundu plāna un speciālās korekcijas
un rehabilitācijas nodarbību plāna, izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem,
stundas var tikt izmantotas mācību priekšmetu padziļinātai apguvei: latviešu valodas /
matemātikas un citu mācību priekšmetu otrās grupas mācīšanai no 1. – 9. klasei,
ņemot par pamatu izglītojamo veselības stāvokli, zināšanu līmeni un spējas.”,
2.1.11. izteikt 4.7.punktu šādā redakcijā:
„Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē MK noteiktajā kārtībā. Mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību Skolā nosaka „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Rudbāržu
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internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā”. Katra mēneša beigās izglītojamie saņem
sekmju izrakstu. Katra semestra beigās izglītojamie saņem Izglītības un zinātnes
ministrijas apstiprinātajam paraugam atbilstošu liecību no E-klases.”,
2.1.12. izteikt 4.11.punktu šādā redakcijā:
„Mācību priekšmetu apguvei pedagogi izstrādā mācību vielas sadali atbilstoši mācību
priekšmetu standartam, vadoties pēc izstrādātajām paraugprogrammām, ņemot vērā
izglītojamo sagatavotības līmeni, darba tempu un veselības stāvokli. Mācību
programmai 21015611, pedagogi izglītojamiem izstrādā Individuālo izglītības plānu.”,
2.1.13. izteikt 4.16.punktu šādā redakcijā:
„Mācību procesā zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaudēs, noslēguma pārbaudes
darbos, kā arī Valsts pārbaudes darbos, izglītojamiem, atbilstoši attīstības un veselības
traucējuma veidam, atļauts lietot individuālos palīglīdzekļus, atļauts pagarināt darba
izpildes laiku, u.c. atbalsta pasākumi ( grozījumi Vispārējā izglītības likuma 53.pantā
ar 2011.g.3.augustu).”,
2.1.14. izteikt 5.3.punktu šādā redakcijā:
„Izglītojamo var atskaitīt no Skolas un piemērot apmācību visa mācību gada laikā,
pamatojoties uz vecāku iesniegumu, VPMK vai NPMK atzinumu, Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā.”,
2.1.15. izteikt 5.5.punktu šādā redakcijā:
„Izglītojamos atļauts uzņemt Skolā uz pārbaudes laiku, lai precizētu diagnozi, ja ir
VPMK vai NPMK atzinums.”,
2.1.16. izslēgt 6.6.punktu,
2.1.17. izteikt 6.7.punktu šādā redakcijā:
„Skolā ir ārsti- psihiatrs, terapeits un medicīnas māsas.”,
2.1.18. izteikt 6.9.punktu šādā redakcijā:
„Skolā darbojas Atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs, psihiatrs, terapeits,
logopēds, medicīnas māsas, pedagogi, internāta skolotāji, vecāki, sabiedrisko
organizāciju pārstāvji.”,
2.1.19. izteikt 8.5.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„skolā izveidota Skolēnu padome.”,
2.1.20. izteikt 9.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Skolēnu padome ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar direktora atbalstu veido
izglītojamie pēc savas iniciatīvas sadarbībā ar direktora vietnieci audzināšanas darbā.
Skolēnu padome darbojas saskaņā ar izglītojamo padomes reglamentu, kuru apstiprina
direktors.”,
2.1.21. izteikt 12.3.punktu šādā redakcijā:
„Skolā pamatizglītības apguve izglītojamiem ir bez maksas. Skola nodrošina
izglītojamos ar bezmaksas ēdināšanu un apmaksā izglītojamo transporta izdevumus 2
reizes mēnesī.”,
2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas
centra direktorei Birutai LIEPAI.

23. §
Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.10.2006. sēdes (prot. Nr. 21, 3.§)

lēmuma „Par adreses un nosaukuma piešķiršanu” 2.3.punkta grozīšanu
N. KLEINBERGA, N. DANENBERGS

1. Skrundas novada dome izskata VZD Kurzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Graudu
iela 27/29, Liepāja, vēstuli Nr. 10-02/316036/1 no 18.12.2013. par adrešu precizēšanu
Skrundā.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
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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
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par”– 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Gunārs ZEME), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

2.1. grozīt Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.10.2006. sēdes (prot. Nr. 21,
3.§) lēmuma „Par adreses un nosaukuma piešķiršanu” 2.3.punktu un izteikt to šādā
redakcijā:
„Piešķirt privātpersonu īpašumā piederošām garāžām, kuras atrodas uz zemes gabala
Liepājas ielā 3, Skrundā, kadastra Nr. XXX, adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

24. §
Par saimniecības „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, saimniecības „Vaļņi”, 
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu

N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata 19.12.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par saimniecības „Radziņi”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, izskata
18.12.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „Vīksnas”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, iesniegumu par saimniecības „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. zemes gabals „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums
XXX, 3.48 ha platībā pieder XXX saskaņā ar 19.12.2013. pirkuma līgumu Nr. 228,
kas sastādīts Skrundas novada Bāriņtiesā, Kalēju ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2. zemes gabals „Vaļņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums
XXX, 5.1 ha platībā pieder XXX saskaņā ar 16.12.2013. pirkuma līgumu Nr. 8007,
kas sastādīts pie Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Baibas SKREBAS, Striķu
ielā 12, Saldū, Saldus novadā. 

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
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par”– 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija
KLEINBERGA, Gunārs ZEME), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:

2.1. sadalīt saimniecību „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, un atdalāmam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu XXX, 3.48 ha platībā,
piešķirt nosaukumu „Nadziņi”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes
gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
2.2. sadalīt saimniecību „Vaļņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ar kadastra Nr.
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XXX, un atdalāmam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu XXX, 5.1 ha platībā,
piešķirt nosaukumu „Skudras 1”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325,
zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

25. §
Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”
N. KLEINBERGA

1. Skrundas novada dome izskata LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
13.12.2013. vēstuli Nr. 18-6/12183 par precizējumu nepieciešamību pašvaldības 2013.gada
28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”.
2. Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus un
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „ja
saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots
saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja
pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz
atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Ainars
PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA, Gunārs ZEME), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Aldis
BALODIS, Juris JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj:

2.1. izdarīt sekojošus precizējumus Skrundas novada pašvaldības 2013.gada
28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 „Skrundas novada pašvaldības
nolikums”:

 2.1.1. izslēgt 1., 2., 38.14., 127., 135., 138.punktu,
2.1.2. izteikt 6.punktu sekojoši:
„Skrundas novada Domes pieņemto lēmumu izpildi un darba organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu nodrošina Skrundas novada pašvaldības administrācija (turpmāk
– administrācija) (struktūra - pielikums Nr.1), kuras sastāvā ir:

6.1. pašvaldības izpilddirektors, 
6.2. Administratīvo lietu nodaļa,
6.3. Attīstības nodaļa,
6.4. Finanšu nodaļa,
6.5. Izglītības nodaļa,
6.6. pašvaldības policija,
6.7. lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada
pagastos, Dome ir izveidojusi šādas pakalpojumu pārvaldes (struktūrvienības):

  6.8.1. Raņķu pakalpojumu pārvalde (struktūra - pielikums Nr. 2),
  6.8.2. Rudbāržu pakalpojumu pārvalde (struktūra - pielikums Nr. 3),
  6.8.3. Nīkrāces pakalpojumu pārvalde (struktūra - pielikums Nr. 4).”,
2.1.3. izteikt 7.punktu sekojoši:
„Administrācijas tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar administrācijas
nolikumu, ko apstiprina Dome. Administrācijas struktūrvienības darbojas,
pamatojoties uz administrācijas nolikumu un administrācijas struktūrvienību
nolikumiem, ko apstiprina Dome. Administrācijas darba vadīšanu un koordināciju veic
izpilddirektors.”,
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 2.1.4. izteikt 9.punktu sekojoši:
„Lai pašvaldība pildītu savas funkcijas, Dome ir izveidojusi šādas iestādes un
struktūrvienības:

  9.1. iestādes:
  9.1.1 Skrundas novada pašvaldības administrācija,
  9.1.2. Bāriņtiesa,
  9.1.3. aģentūra „Sociālais dienests” (struktūra – pielikums Nr. 7),
  9.1.4. Alternatīvās aprūpes dienas centrs,
  9.1.5. Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs,
  9.1.6. Aprūpes nams “Valtaiķi”,

9.1.7. Skrundas vidusskola,
9.1.8. Jaunmuižas pamatskola,
9.1.9. Nīkrāces pamatskola,
9.1.10. O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola,
9.1.11. Rudbāržu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs,
9.1.12. Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde “Liepziediņš”,
9.1.13. Skrundas mūzikas skola,

  9.2. struktūrvienības:
   9.2.1. Būvvalde,
   9.2.2. Dzimtsarakstu nodaļa,

9.2.3. Pašvaldības policija,
   9.2.4. Jaunmuižas pamatskolas Raņķu pirmsskolas grupa,

9.2.5. Nīkrāces veselības punkts,
9.2.6. Rudbāržu pagasta sociālās palīdzības centrs,
9.2.7. Rudbāržu pagasta veselības aprūpes punkts,

   9.2.8. Skrundas kultūras nams (struktūra – pielikums Nr. 5), 
   9.2.9. Nīkrāces saieta nams,
   9.2.10. Rudbāržu pagasta kultūras nams

9.2.11. Skrundas pilsētas bibliotēka (novada bibliotēku struktūra –
pielikums Nr.6),
9.2.12. Antuļu bibliotēka,
9.2.13. Rudbāržu bibliotēka ar ārējo pakalpojumu punktu Sieksātē,
9.2.14. Nīkrāces bibliotēka,
9.2.15. Raņķu bibliotēka,
9.2.16. Skrundas bērnu bibliotēka.”,

2.1.5. svītrot 25.punkta sekojošu trešā teikuma daļu:
„vai to kompetence var tikt noteikta Domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota”,
2.1.6. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar sekojošu normatīvo
regulējumu attiecīgā locījumā:
„Ģerboņu likuma 8.panta otro daļu”,
2.1.7. izteikt 38.6.punktu sekojoši:
„ir tiesīga iesniegt priekšlikumus Domes pastāvīgajās komitejās”,
2.1.8. izteikt 38.7.punktu sekojoši:
„dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem to prettiesiskas bezdarbības gadījumā”,
2.1.9. izteikt 62.punktu sekojoši:
„Deputātam, realizējot savas pilnvaras, ir tiesības iepazīties ar savu pilnvaru
realizēšanai nepieciešamajiem un Domes rīcībā esošajiem dokumentiem. Šajā
gadījumā deputāts rakstiski vai mutiski informē Administratīvo lietu nodaļas vadītāju
par nepieciešamību iepazīties ar savu pilnvaru realizēšanai nepieciešamajiem
dokumentiem, norādot, kādi tieši dokumenti un cik ilgā laikā ir nepieciešami.
Administratīvo lietu nodaļas vadītājs pēc iespējas īsākā laikā taču ne ilgāk kā trīs darba
dienu laikā informē deputātu par vietu un laiku, kad deputāts var iepazīties ar
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pieprasītajiem dokumentiem. Iepazīties ar pieprasītajiem dokumentiem deputāts var
Domes darba laikā. Paskaidrojumi un dokumentu noraksti deputātam tiek izsniegti ne
vēlāk kā 15 dienu laikā no deputāta pieprasījuma saņemšanas dienas.”,
2.1.10. izteikt 120.punktu sekojoši:
„Ja balsošana notiek ar vēlēšanu zīmēm, tad no deputātiem tiek ievēlēta balsu
skaitīšanas komisija 3 cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas komisija balsu
skaitīšanas rezultātus iesniedz Domes priekšsēdētājam, kurš paziņo balsošanas
rezultātus.”,
2.1.11. izteikt 125.punktu sekojoši:
„Deputātiem ir tiesības iepazīties ar Domes sēdes protokolu. Ja kāds no domes
deputātiem nepiekrīt ierakstam protokolā, viņam nākamajā domes kārtējā sēdē ir
tiesības prasīt ieraksta precizēšanu.”,

 2.1.12. izteikt 128.punktu sekojoši:
„Ja pašvaldības Dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu
likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto
administratīvo aktu pašvaldības Domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta
izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt pašvaldības
informatīvajā izdevumā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto.”,
2.2. pēc izdarītajiem precizējumiem:

 2.2.1. veikt attiecīgus labojumus saistošo noteikumu punktu numerācijā,
2.2.2. publicēt saistošos noteikumus pašvaldības informatīvajā izdevumā „Skrundas
novads”.

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA informē klātesošos par akciju sabiedrības „Latvijas
Finieris” Liepājas MRS direktora Jura OTAŅĶA iesniegumu par zemes nomu Kalna ielā 17,
Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar nolūku izpētīt finiera lobīšanas ražotnes
izveides iespējas. Deputāti vienbalsīgi nolemj pieņemt zināšanā sniegto informāciju. 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo
domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 16.01.2014.,
plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 23.01.2014., plkst. 0800. Nellija KLEINBERGA
informē deputātus, ka janvārī iespējama ārkārtas domes sēde, par kuras norises laiku deputāti
tiks savlaicīgi informēti.

Sēde slēgta plkst. 1030

Sēdi vadīja         N. Kleinberga
         28.12.2013.

Sēdi protokolēja       E. Pole
         28.12.2013. 


