LATVIJAS REPUBLIKA

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326
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SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 3
Skrundas novadā,
Skrundā

2013. gada 28. februārī

Sēde sasaukta plkst. 1000
Sēdi atklāj plkst. 1000
Darba kārtība:
1. Par skolēnu uzņēmuma „CandyHappines” direktores Zanes STEPANOVAS iesniegumu
2. Par biedrības „Ventas krasti” valdes priekšsēdētājas Ineses IVĀNES iesniegumu
3. Par telpu nomas līguma izbeigšanu
4. Par jauniešu centra izveidi un nolikuma apstiprināšanu
5. Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības
nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī
pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”
6. Par grozījumiem Skrundas novada domes 22.06.2011. sēdes (prot. Nr. 9, 13.§) lēmumā
„Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. izstrādes uzsākšanu”
7. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 29.11.2012. saistošajos noteikumos Nr.
14/2012 „Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā”
8. Par nosaukuma maiņu
9. Par zemes gabala sadali, nekustamā īpašuma nosaukuma, lietošanas mērķa noteikšanu un
Skrundas novada domes 22.09.2011. sēdes (prot. Nr. 13, 16.§) lēmuma „Par zemes gabala
sadalīšanu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai” atcelšanu
10. Par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma „Par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma 11. un 13.punkta atcelšanu
11. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
12. Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
13. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
14. Par dzīvokļu piešķiršanu
15. Par īres līguma pārtraukšanu
16. Par īres līguma pagarināšanu
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
18. Par grozījumiem p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikumā
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA
Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE
Piedalās
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Deputāti:

Rudīte KRONLAKA
Marina LĀKUTE
Dzintra VEĢE
Aldona ZĪDERE
Andris Vilnis SADOVSKIS
Ivars GRUNDMANIS
Ainārs ZANKOVSKIS
Inga FLUGRĀTE

Sēdē nepiedalās deputāti
Inta BERGMANE (aizņemta pamatdarbā)
Inese IVĀNE (aizņemta pamatdarbā)
Rihards VALTENBERGS (Zemkopības ministrijā)
Gunta STEPANOVA (seminārā Rīgā)
Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Klausās
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs
attīstības nodaļas vadītāja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
izpilddirektors
administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
zemes ierīkotājs
finanšu nodaļas vadītāja
p/i „Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” direktore
tehniskā sekretāre
p/a „Sociālais dienests” direktore
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Būvvaldes vadītājs
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Projektu sagatavošanas speciāliste
Skolotāja
Skolēnu mācību uzņēmuma
„CandyHappines” pārstāves

Aivars RUDZROGA
Zane EGLĪTE
Dainis EISAKS
Guntis PUTNIŅŠ
Inga FREIMANE
Benita LIELĀMERE
Normunds DANENBERGS
Ināra MUCENIECE
Maruta BRIZGA
Dace BUĶELE
Anda VĪTOLA
Aldis ZALGAUCKIS
Kaspars DZENIS
Antra EISAKA
Kristīne VĒRDIŅA
Ingūna BERGA
Zane STEPANOVA
Ineta KRONBERGA
Anna BIVBĀNE
Linda LASMANE

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus
jautājumus:
1. Par grozījumiem Skrundas novada domes 31.01.2013. sēdes (prot. Nr. 1, 28.§) lēmumā
„Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu”
2. Par automašīnas Chevrolet Chevy Van atsavināšanu
3. Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktores Andas VĪTOLAS atkārtotu
apstiprināšanu amatā
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 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris
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Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE,
Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par skolēnu uzņēmuma „CandyHappines” direktores Zanes STEPANOVAS iesniegumu
2. Par biedrības „Ventas krasti” valdes priekšsēdētājas Ineses IVĀNES iesniegumu
3. Par telpu nomas līguma izbeigšanu
4. Par jauniešu centra izveidi un nolikuma apstiprināšanu
5. Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības
nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī
pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”
6. Par grozījumiem Skrundas novada domes 22.06.2011. sēdes (prot. Nr. 9, 13.§) lēmumā
„Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. izstrādes uzsākšanu”
7. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 29.11.2012. saistošajos noteikumos Nr.
14/2012 „Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā”
8. Par nosaukuma maiņu
9. Par zemes gabala sadali, nekustamā īpašuma nosaukuma, lietošanas mērķa noteikšanu un
Skrundas novada domes 22.09.2011. sēdes (prot. Nr. 13, 16.§) lēmuma „Par zemes gabala
sadalīšanu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai” atcelšanu
10. Par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma „Par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma 11. un 13.punkta atcelšanu
11. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
12. Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
13. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
14. Par dzīvokļu piešķiršanu
15. Par īres līguma pārtraukšanu
16. Par īres līguma pagarināšanu
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
18. Par grozījumiem p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikumā
19. Par grozījumiem Skrundas novada domes 31.01.2013. sēdes (prot. Nr. 1, 28.§) lēmumā
„Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu”
20. Par automašīnas Chevrolet Chevy Van atsavināšanu
21. Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktores Andas VĪTOLAS atkārtotu
apstiprināšanu amatā
1. §
Par skolēnu uzņēmuma „CandyHappines” direktores Zanes STEPANOVAS iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 29.01.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto skolēnu
mācību uzņēmuma „CandyHappines” direktores Zanes STEPANOVAS iesniegumu par
finansiālu līdzekļu piešķiršanu dalībai AgBiz Trade Fair festivālā – gadatirgū Serbijā,
Belgradā no 19.04.2013. līdz 21.04.2013., pārstāvot Latviju ar pašu ražotām piena konfektēm
„Skrundas Gardums”.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka,
ka “lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra
VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. segt transporta izdevumus braucienam uz Belgradu Serbijā no 19.04.2013. līdz
21.04.2013., lai skolēnu mācību uzņēmums “CandyHappines” piedalītos AgBiz Trade
Fair festivālā – gadatirgū,
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2.2. finansējuma avots – 2013.gada Skrundas novada pašvaldības kultūras
pasākumiem paredzētie budžeta līdzekļi,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI.
2. §
Par biedrības „Ventas krasti” valdes priekšsēdētājas Ineses IVĀNES iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 14.02.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības
„Ventas krasti”, reģ. Nr. 40008074188, adrese Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads,
valdes priekšsēdētājas Ineses IVĀNES iesniegumu par finansiālu līdzekļu Ls 175.58 (viens
simts septiņdesmit pieci lati, piecdesmit astoņi santīmi) apmērā piešķiršanu dalībai Borisa un
Ināras TETEREVU fonda projektā „Dzīves skoliņa”, kā arī lūdz iznomāt biedrībai „Ventas
krasti” telpas Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, projekta realizācijai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. biedrība „Ventas krasti” ir sabiedriskā labuma organizācija, par ko liecina Valsts
Ieņēmumu dienesta 25.04.2012. lēmums Nr. 8.14-6/32907 par sabiedriskā labuma
organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Ventas krasti”,
2.2. projekta „Dzīves skoliņa” mērķis - sociālo prasmju pilnveidošana Nīkrāces
pagasta senioriem, jaunajām māmiņām un mazturīgajām ģimenēm; projekta ilgums –
6 mēneši,
2.3. projekta realizācijai nepieciešamās telpas Nr. 20 un 21 atrodas Torņa ielā 6,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, otrajā stāvā, kopējā platība 26.8 m2.
3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska persona var savu
mantu nodot lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, pamatojoties uz 5.panta trešo daļu,
kas nosaka, ka „ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem
lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā
manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un
lietderība; 3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi,
kad nodotā manta atdodama atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai
nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir
šādas autonomās funkcijas, kā gādāt par iedzīvotāju izglītību, un 7.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām ir jānodrošina iedzīvotājiem sociālā palīdzība, atklāti balsojot, „par” – 9 (Rudīte
KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt biedrībai „Ventas krasti”, reģ. Nr. 40008074188, adrese Kalēju iela 4,
Skrunda, Skrundas novads, Ls 175.58 (viens simts septiņdesmit pieci lati, piecdesmit
astoņi santīmi) Borisa un Ināras TETEREVU fonda projekta „Dzīves skoliņa”
realizācijai Nīkrāces pagastā,
3.2. finansējuma avots – 2013.gada Skrundas novada pašvaldības kultūras
pasākumiem paredzētie budžeta līdzekļi,
3.3. nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ventas krasti” otrā stāva telpas Nr. 20 un
21 (pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.), kopējā platība 26.8 m2, Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, uz pieciem gadiem, projektā „Dzīves skoliņa” paredzēto
aktivitāšu realizācijai,
3.4. slēgt 3.3.punktā minēto līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā,
3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI, izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
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3. §
Par telpu nomas līguma izbeigšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības izpilddirektora Gunta
PUTNIŅA priekšlikumu par telpu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma
pārtraukšanu ar SIA „LINDE N”.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 27.07.1998. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „LINDE N”, juridiskā adrese
Graudu ielā 10, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, noslēgts telpu ar kopējo platību 76,43 m2
Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums,
2.2. 19.02.2009. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „LINDE N”, juridiskā adrese
Graudu ielā 10, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, noslēgta telpu Liepājas ielā 13, Skrundā,
Skrundas novadā, nomas līguma vienošanās, nosakot nomas maksu Ls 69,36 (sešdesmit
deviņi lati, trīsdesmit seši santīmi) mēnesī, t.i., Ls 0.75/m2,
2.3. pēdējais maksājums par iznomātājām telpām no SIA „LINDE N” saņemts
17.01.2012.,
2.4. telpu nomas līguma 5.3.punkts nosaka, ka „nomas maksas un pievienotās vērtības
nodokļu maksājumus NOMNIEKS veic par 6 (sešiem) kalendārajiem mēnešiem, un tie
jāieskaita IZNOMĀTĀJA rēķinā līdz tekošā mēneša 5.datumam par tekošo un tam
sekojošiem 5 mēnešiem kopumā.”,
2.5. telpu nomas līguma 7.2.punkts nosaka, ka „IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs vienpusēji
izbeigt līgumu pirms termiņa: ja NOMNIEKS nemaksā nomas maksu un citus līgumā
paredzētos maksājumus IZNOMĀTĀJAM vairāk kā trīsdesmit dienas pēc līgumā
noteiktā termiņa notecēšanas;”,
2.6. SIA „LINDE N” 01.06.2012.; 01.10.2012.; 22.11.2012., nosūtītas brīdinājuma
vēstules par nomas maksas parāda apmaksu,
2.7. SIA „LINDE N” parāds par telpu nomu uz 01.02.2013. ir Ls 765,81 (septiņi simti
sešdesmit pieci lati, astoņdesmit viens santīms).
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” – 9 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. izbeigt ar SIA „LINDE N”, reģ. Nr. 46103004880, adrese Graudu ielā 10, Kuldīgā,
Kuldīgas novadā, 27.07.1998. noslēgto telpu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas
novadā, nomas līgumu,
3.2. par telpu nomas maksas parādu iesniegt prasību tiesā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
4. §
Par jauniešu centra izveidi un nolikuma apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par jauniešu centra Skrundā izveidi un jauniešu
centra nolikuma apstiprināšanu.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka,
ka funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Rudīte KRONLAKA,
Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
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GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izveidot jauniešu centru Skrundā,
2.2. apstiprināt jauniešu centra nolikumu (pielikums Nr. 2 uz 2 lp.),
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības speciālisti Ingu FLUGRĀTI.
5. §
Par piedalīšanos projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai
un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas
punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā
un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas
izsludinātajā atklātā projektu konkursā Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam
ietvaros „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās,
attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu
veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ar projektu ,,Jauniešu centra labiekārtošana
Skrundā, attīstot jaunatnes informācijas punkta pieejamību un pilnveidojot infrastruktūru
jauniešu veselīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai’’.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka,
ka funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Rudīte KRONLAKA,
Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu
konkursā Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam ietvaros „Atbalsts
jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot
jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu
veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ar projektu ,,Jauniešu centra
labiekārtošana Skrundā, attīstot jaunatnes informācijas punkta pieejamību un
pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai’’,
kopējās projekta izmaksas Ls 4 200.00 (četri tūkstoši divi simti lati, nulle santīmu),
pašvaldības līdzfinansējums 0% no kopējām projekta izmaksām,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības speciālisti Ingu FLUGRĀTI.
6. §
Par grozījumiem Skrundas novada domes 22.06.2011. sēdes (prot. Nr. 9, 13.§) lēmumā
„Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. izstrādes uzsākšanu”
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
„tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas
plānojumu”, MK 19.10.2012. noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” un Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Kuldīgas un
Skrundas
novadu
teritorijas
plānojumu
izstrāde”,
vienošanos
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/0096/052, Skrundas novada dome, atklāti balsojot, „par” – 9
(Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
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- apstiprināt grozījumus Skrundas novada teritorijas plānojuma izstrādes darba
uzdevumā (pielikums Nr. 3 uz 7 lpp.).
7. §
Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 29.11.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 14/2012 „Par koku ciršanu ārpus meža
Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
28.01.2013. vēstuli Nr. 18-6/974 par precizējumu nepieciešamību pašvaldības 29.11.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 14/2012 „Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā”.
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” – 9 (Rudīte KRONLAKA, Marina
LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret”
- nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt sekojošus precizējumus Skrundas novada pašvaldības 29.11.2012.
saistošajos
noteikumos Nr. 14/2012 „Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”:
2.1.1. svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma norādi uz
Aizsargjoslu likuma 7.panta otro daļu un 61.pantu,
2.1.2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā
esošajā teritorijā cērt pēc saviem ieskatiem, izņemot MK 02.05.2012. noteikumu Nr.
309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4. un 9.punktā paredzētos gadījumos.”,
2.1.3. izslēgt 4. un 5.punktu,
2.1.4. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„Gadījumā, ja tiek rīkota sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, tad
lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža zemes vai atteikumu
izsniegt atļauju pieņem Skrundas novada Dome.”,
2.1.5. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„Persona iesniedz Skrundas novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu (pielikums),
kuram pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju ar norādītu koka atrašanās vietu.”,
2.1.6. aizstāt noteikumos vārdus „sabiedriskā apspriešana” ar terminu „publiskā
apspriešana”,
2.1.7. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
„Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Skrundas pilsētas vai novada pagastu ciemu
teritorijā ārpus meža paredzēta koku izciršana:
13.1. publiski pieejamos objektos – parkos, skvēros u.tml.,
13.2. sabiedrībai nozīmīgos gadījumos.”,
2.1.8. aizstāt 16.punktā skaitli „30” ar skaitli „5”,
2.1.9. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:
„Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar
koku ciršanu Skrundas pilsētā un pagastu ciemu teritorijā (turpmāk - Zaudējumu
atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:
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Z = KD x Ks x KI x KA x PK, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls),
KD – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīga koka caurmēru centimetros
1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm),
Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas,
KI - koka ciršanas iemesla koeficients,
KA - apdzīvotās vietas koeficients,
PK - pašvaldības koeficients – 0,2.”,
2.1.10. svītrot 19.punktā vārdu „saistošajos” un aizstāt saīsinājumus un skaitļus „LR
MK 02.05.2012.” ar vārdiem un skaitļiem „Ministru kabineta 2012.gada 2.maija”,
2.1.11. izslēgt 21.punktu,
2.1.12. aizstāt piektās nodaļas nosaukuma vārdu „jautājumi” ar vārdu „jautājums”.
8. §
Par nosaukuma maiņu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par nosaukuma maiņu.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par” – 9 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. izmainīt zemes gabalam nosaukumu Raiņa iela 31, Skrunda, Skrundas novads,
kadastra Nr. XX, 4.331 ha platībā, uz nosaukumu „Mežvidi”, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
9. §
Par zemes gabala sadali, nekustamā īpašuma nosaukuma, lietošanas mērķa noteikšanu
un Skrundas novada domes 22.09.2011. sēdes (prot. Nr. 13, 16.§) lēmuma „Par zemes
gabala sadalīšanu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai” atcelšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par zemes gabala sadali, nekustamā īpašuma nosaukuma, lietošanas mērķa
noteikšanu un Skrundas novada domes 22.09.2011. sēdes (prot. Nr.13, 16.§) lēmuma „Par
zemes gabala sadalīšanu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai” atcelšanu.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 8.pantu, kas paredz gadījumus, kad zeme zemesgrāmatā tiek ierakstīta uz
valsts vārda un 41.pantu, kas paredz nosacījumus, ja zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā
nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt valstij un ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts
vārda, Skrundas novada dome, atklāti balsojot, „par” – 9 (Rudīte KRONLAKA, Marina
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LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret”
- nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. nodalīt no valstij Satiksmes ministrijas personā piekritīgā nekustamā īpašuma
„A9”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, kadastra Nr. XX, ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6229 011 0055, platībā 6.8 ha, divus Satiksmes
ministrijai nepiederošus zemes gabalus 0.4 ha platībā un 1.3 ha platībā un atdalāmiem
zemes gabaliem 0.4 ha platībā un 1.3 ha platībā piešķirt nosaukumu „Tilti”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabalus ieskaitīt pašvaldības piekrītošo
zemes gabalu fondā,
2.2. nekustamajam īpašumam „A9”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, kadastra Nr.
XX, sastāvošam no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: XX, XX, XX,
piešķirt nosaukumu „Autoceļš A9”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326,
zemes gabalu lietošanas mērķis 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
2.3. atcelt Skrundas novada domes 22.09.2011. sēdes (prot. Nr.13, 16.§) lēmumu „Par
zemes gabala sadalīšanu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai”,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
10. §
Par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma „Par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma 11. un 13.punkta atcelšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr.13, 7.§) lēmuma „Par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma 11. un 13.punkta atcelšanu.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
„juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja: līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes
izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”,
arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma
slēgšanai ir veikta priekšapmaksa” 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka „persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.
Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes
nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra
VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atcelt Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr.13, 7.§) lēmuma „Par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma:
11.punktu - „Olarāji”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, kadastra apzīmējums XX,
7,08 ha platībā, XX, un
13.punktu - Ciecerkrasti”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, kadastra apzīmējums
XX, 2,3 ha platībā, XX,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
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11. §
Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 29.01.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX
pilnvarotās personas XX (Kurzemes apgabaltiesas Zvērināta notāra Irīnas Birznieces izdota
Ģenerālpilnvara, reģistra Nr. 93 no 10.01.2013.), dzīvo XX novadā, iesniegumu par
saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par” – 9 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. sadalīt saimniecību ”Ventmaļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un
atdalāmiem zemes gabaliem:
2.1.1. 11.88 ha platībā, kadastra Nr. XX, piešķirt jaunu nosaukumu
„Smiltāni”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.1.2. 4.31 ha platībā, kadastra Nr. XX, piešķirt jaunu nosaukumu „Skujas”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
12. §
Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 18.01.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX, XX,
iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu mantojamai zemei.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, “par” - 9 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. piešķirt XX mantojamiem zemes gabaliem Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XX, 4.44 ha platībā, nosaukumu „Brīvzemnieki”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.2. piešķirt XX mantojamam zemes gabalam Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XX, 2.21 ha platībā, nosaukumu „Jaunbrīvzemnieki”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3326, 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.
13. §
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Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par uzņemšanu
dzīvokļu rindā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā
14.01.2013. saņemts XX, deklarētā dzīvesvieta XX pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar
lūgumu piešķirt dzīvokli XX pagastā, Skrundas novadā.
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” - 9 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. uzņemt XX, deklarētā dzīvesvieta XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā XX kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā
3.2. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu
FREIMANI.
14. §
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 14.01.2013. saņemts XX, deklarētā dzīvesvieta XX
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XX pagastā,
Skrundas novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.02.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XX pagastā, Skrundas novadā.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas
nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumi, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai,
19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, “par” - 9 (Rudīte KRONLAKA,
Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret”
- nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt XX, deklarētā dzīvesvieta XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XX
pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.2. piešķirt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, dzīvokli XX pagastā, Skrundas novadā,
slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.3. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Aivaru RUDZROGU.
15. §
Par īres līguma pārtraukšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par īres līguma
tiesību pārtraukšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 28.01.2013. Skrundas novada
pašvaldībā saņemts XX, dzīvo XXpagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pārtraukt
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dzīvokļa Jubilejas ielā 3-17, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, īres līgumu.
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, atklāti balsojot,
“par” - 9 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE,
Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pārtraukt īres tiesības XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, uz dzīvokli XX
pagastā, Skrundas novadā, ar 01.03.2013.,
3.2. noslēgt vienošanos par komunālo maksājumu parādu nomaksu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Aivaru RUDZROGU.
16. §
Par īres līguma pagarināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par īres līguma
pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 28.01.2013. Skrundas novada
pašvaldībā saņemts XX, dzīvo XX 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”, atklāti balsojot, “par” - 9 (Rudīte KRONLAKA,
Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret”
- nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Aivaru RUDZROGU.
17. §
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 10.02.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas
novadā, iesniegums par XX, personas kods XX, XX, personas kods XX, un XX,
personas kods XX, deklarēto dzīvesvietu anulēšanu nekustamā īpašuma XX, Skrundas
novadā,
2.2. nekustamais īpašums XX, Skrundas novadā, pieder XX,
2.3. 11.02.2013. XX, XX un XX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada
pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. XX, XX un XX Skrundas novada pašvaldībā līdz šim brīdim nav ieradušies,
2.5. Skrundas novada pašvaldība 05.02.2013. izsūtījusi uzaicinājuma vēstuli XX,
personas kods XX, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu XX,
Skrundas novadā. XX deklarētajā adresē faktiski nedzīvo.
2.6. XX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma” 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā
notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 ”Kārtība, kādā
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anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Rudīte KRONLAKA,
Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret”
- nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt XX, personas kods XX, XX, personas kods XX, XX, personas kods XX,
XX, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu,
3.2. anulēt XX, personas kods XX, XX pagastā, Skrundas novadā, deklarēto
dzīvesvietu,
3.3. par pieņemtā lēmuma 3.1.punktu informēt Skrundas novada Bāriņtiesu,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI.
18. §
Par grozījumiem p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikumā
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka,
ka “tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības
kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus”,
atklāti balsojot, „par” – 9 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
Izdarīt grozījumus p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikumā,
papildinot nolikumu ar 2.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„īslaicīgās uzturēšanās pakalpojumu visu vecumu un dzimumu personām.”.
19. §
Par grozījumiem Skrundas novada domes 31.01.2013. sēdes (prot. Nr. 1, 28.§) lēmumā
„Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas
KLEINBERGAS 25.02.2013. iesniegumu par dalības projektā „Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” no 04.03.2012. līdz 08.03.2013. Norvēģijā
atcelšanu sakarā ar projekta realizācijas laika pārcelšanu un lēmumu par dalību Eiropas
Savienības RK CIVEX komitejā grozīšanu, mainot dalības datumu no 29.04.2013. uz
22.04.2013.
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,
atklāti balsojot, „par” – 7 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE), „pret” nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA,
deputāts Ainārs ZANKOVSKIS, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:
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2.1. izdarīt grozījumus Skrundas novada domes 31.01.2013. sēdes (prot. Nr. 1, 28.§)
lēmumā „Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu”:
2.1.1. izteikt lēmuma 2.1. punktu šādā redakcijā”
„piekrist domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS dalībai Eiropas
Savienības RK CIVEX komitejā 11.02.2013., 22.04.2013., ECOS komitejā
20.02.2013. (nemaksājot komandējuma naudu),
2.1.2. izslēgt lēmuma 2.4.punktu,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI un grāmatvedi Salumeju BALCERI.
20. §
Par automašīnas Chevrolet Chevy Van atsavināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata LR Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta direktora A. PLORIŅA 20.02.2013. vēstuli par Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta (turpmāk tekstā – NMP dienests) Kurzemes reģionālā centra lietošanā
esošās Skrundas novada pašvaldības automašīnas Chevrolet Chevy Van (1991.gada izlaidums,
reģ. Nr. PO 6195) nodošanu NMP dienesta īpašumā bez atlīdzības NMP muzeja krājuma
veidošanas vajadzībām.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. automašīnas Chevrolet Chevy Van (1991.gada izlaidums, reģ. Nr. PO 6195)
atlikusī bilances vērtība ir nulle lati,
2.2. pašvaldībai minētā automašīna nav nepieciešama, ekonomiski neizdevīga
ekspluatēšanai.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”, trešo
daļu, kas nosaka, ka „kārtību, kādā noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc
citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās mantas, kā arī mantas turētāja maiņas
kārtību attiecībā uz valsts mantu nosaka Ministru kabinets, bet attiecībā uz atvasinātas
publiskas personas mantu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija”,
atklāti balsojot, „par” – 9 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. nodot automašīnu Chevrolet Chevy Van (1991.gada izlaidums, reģ. Nr. PO 6195)
NMP dienesta īpašumā bez atlīdzības NMP muzeja krājuma veidošanas vajadzībām,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU un finanšu
nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
21. §
Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
direktores Andas VĪTOLAS atkārtotu apstiprināšanu amatā
N. KLEINBERGA, G. PUTNIŅŠ
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības
rezultātu novērtējuma ziņojumu un izvērtē Andas VĪTOLAS atkārtotu apstiprināšanu
direktores amatā.
Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM, kurš
informē klātesošos par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības izvērtējuma
rezultātiem. Komisija, kas tika izveidota pamatojoties uz Skrundas novada domes 28.12.2012.
sēdes (prot. Nr. 19, 23.§) lēmumu, izvērtēja finanšu, personāla, lietvedības dokumentus un
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iekšējo pārraudzības mehānismu. Savā ziņojumā komisija sniegusi priekšlikumus aģentūras
darba uzlabošanai un ierosina atkārtoti apstiprināt Andu VĪTOLU par pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” direktori.
Nellija KLEINBERGA ierosina apstiprināt atkārtoti Andu VĪTOLU par pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” direktori.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Publisko aģentūru likuma” 21. panta pirmās daļas ceturto daļu,
kas nosaka, ka „Novērtējot pašvaldības aģentūras darbības rezultātus, pašvaldības aģentūras
direktoru var apstiprināt amatā atkārtoti”, atklāti balsojot „par” – 9 (Rudīte KRONLAKA,
Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret”
- nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt atkārtoti Andu VĪTOLU par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
direktori, nosakot pamatalgu Ls 583.00 (pieci simti astoņdesmit trīs lati, nulle
santīmu),
2.2. sagatavot vienošanos pie Andas VĪTOLAS darba līguma par atkārtotu
apstiprināšanu amatā uz pieciem gadiem (līdz 02.01.2018.),
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 21.03.2013., plkst. 1000, kārtējo
domes sēdi sasaukt 28.03.2013., plkst. 1000.
Sēde slēgta plkst. 1100
Sēdi vadīja

N. Kleinberga
04.03.2013.

Sēdi protokolēja

E. Pole
04.03.2013.
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