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SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Skrundas novadā,
Skrundā

2013. gada 31. janvārī

Sēde sasaukta plkst. 1000
Sēdi atklāj plkst. 1000
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā
2. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”
apstiprināšanu un Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2013 „Grozījumi 2009.gada 22.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 10/2009 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu
4. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku”
5. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”
6. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos
noteikumos Nr. 12/2012 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas
novadā”
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
8. Par īres maksas iekasēšanu no īrniekiem Skrundas pagasta mājā „Pumpuri”
9. Par īres maksas iekasēšanu no īrniekiem Skrundas pagasta mājās „Dālijas”, „Marģietēni”,
Rudbāržu pagasta mājās „Sieksātes kazarmas”, „Meža ozoliņi”
10. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
11. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu, zemes gabalu apvienošanu, nosaukumu
un adreses piešķiršanu un robežu pārkārtošanu
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ciņi”, Skrundā, Skrundas
novadā, zemes gabala sadalīšanai
14. Par zemes gabala statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
15. Par Skrundas novada domes 28.12.2012. sēdes (prot. Nr. 19, 7.§) lēmuma „Par
nosaukumu un adreses piešķiršanu” 2.1.punkta grozīšanu
16. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
17. Par zemes gabala iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu
18. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
19. Par dzīvokļu piešķiršanu
20. Par Skrundas novada domes 28.12.2012. sēdes (prot. Nr. 19, 16.§) lēmuma „Par dzīvokļa
maiņu” atcelšanu
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Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA
Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE
Piedalās
Deputāti:

Rudīte KRONLAKA
Gunta STEPANOVA
Dzintra VEĢE
Aldona ZĪDERE
Rihards VALTENBERGS
Andris Vilnis SADOVSKIS
Ivars GRUNDMANIS
Ainārs ZANKOVSKIS
Inese IVĀNE
Inta BERGMANE
Inga FLUGRĀTE

Sēdē nepiedalās deputāti
Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Marina LĀKUTE (par neierašanos uz sēdi nav informējusi)
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
nodokļu administratore
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Būvvaldes vadītājs
Skrundas kultūras nama direktore
Skrundas Bērnu bibliotēkas vadītāja
SIA „Skrundas TV” valdes loceklis
diktore
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Aivars RUDZROGA
Zane EGLĪTE
Dainis EISAKS
Guntis PUTNIŅŠ
Inga FREIMANE
Benita LIELĀMERE
Normunds DANENBERGS
Ināra MUCENIECE
Maruta BRIZGA
Dace BUĶELE
Anda VĪTOLA
Aija KĀPIŅA
Aldis ZALGAUCKIS
Kaspars DZENIS
Loreta ROBEŽNIECE
Inga ZALGAUCKA
Alans PERŠEVICS
Ieva BENEFELDE
Antra EISAKA

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus
jautājumus:
1. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2013 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012.gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs
3. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Skrundas novada Kušaiņu ciemā” realizācijai
4. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Skrundas novada Cieceres ciemā” realizācijai
5. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
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6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
7. Par smilts-grants un smilts atradnes rekultivācijas veida saskaņošanu atradnei „Biņģeļi”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
8. Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu
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” - 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE,
Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par grozījumiem Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā
2. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”
apstiprināšanu un Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2013 „Grozījumi 2009.gada 22.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 10/2009 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu
4. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku”
5. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”
6. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos
noteikumos Nr. 12/2012 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas
novadā”
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
8. Par īres maksas iekasēšanu no īrniekiem Skrundas pagasta mājā „Pumpuri”
9. Par īres maksas iekasēšanu no īrniekiem Skrundas pagasta mājās „Dālijas”, „Marģietēni”,
Rudbāržu pagasta mājās „Sieksātes kazarmas”, „Meža ozoliņi”
10. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
11. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu, zemes gabalu apvienošanu, nosaukumu
un adreses piešķiršanu un robežu pārkārtošanu
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ciņi”, Skrundā, Skrundas
novadā, zemes gabala sadalīšanai
14. Par zemes gabala statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
15. Par Skrundas novada domes 28.12.2012. sēdes (prot. Nr. 19, 7.§) lēmuma „Par
nosaukumu un adreses piešķiršanu” 2.1.punkta grozīšanu
16. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
17. Par zemes gabala iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu
18. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
19. Par dzīvokļu piešķiršanu
20. Par Skrundas novada domes 28.12.2012. sēdes (prot. Nr. 19, 16.§) lēmuma „Par dzīvokļa
maiņu” atcelšanu
21. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2013 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012.gada budžets”” apstiprināšanu
22. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs
23. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” realizācijai
24. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā” realizācijai
25. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
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26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
27. Par smilts-grants un smilts atradnes rekultivācijas veida saskaņošanu atradnei „Biņģeļi”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
28. Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu
1. §
Par grozījumiem Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, 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” – 12 (Rudīte KRONLAKA,
Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta
BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
- Izdarīt Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdē (prot. Nr. 7, 1.§) apstiprinātā
Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā sekojošos punktos šādus
grozījumus:
1. Papildināt Nolikumu ar 2.2.1punktu šādā redakcijā:
„Domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam mēnešalga nedrīkst pārsniegt
mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos.”
2. Izteikt 2.3.punktu šādā redakcijā: 2.4. „ Domes priekšsēdētājam 2013.gadā,
pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā
publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru, piemērojams
2012.gada pirmajā pusgadā valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmērs,
kas noapaļots pilnos latos ir 474 lati.”
3. Izteikt 2.4.punktu šādā redakcijā: „Domes priekšsēdētājam saskaņā ar Nolikuma
2.3.punkta noteikumiem piemērojamais koeficients no 2013.gada 1.janvāra ir noteikts
2.05. Dome katru gadu piemērojamo koeficientu var pārskatīt.”
4. Papildināt Nolikumu ar 2.4.1punktu šādā redakcijā:
„Domes priekšsēdētāja vietniekam saskaņā ar Nolikuma 2.3.punkta noteikumiem
piemērojamais koeficients no 2013.gada 1.janvāra ir noteikts 2.00. Gadījumā, ja
domes priekšsēdētāja vietnieks vienlaicīgi ir domes vai pašvaldības iestādes
amatpersona/darbinieks, tad priekšsēdētāja vietniekam tiek noteikta atlīdzība par
priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu 30%(trīsdesmit procenti) no tam noteiktās
mēnešalgas. Dome katru gadu piemērojamo koeficientu var pārskatīt.”
5. Izteikt 2.7.punktu šādā redakcijā:
„Priekšsēdētāja atvaļinājuma un komandējuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
pilda priekšsēdētāja vietnieks, kuram ar domes lēmumu tiek noteikta atlīdzība par
priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu 30%(trīsdesmit procenti) no tam noteiktās
mēnešalgas, ja viņš vienlaicīgi ir domes vai pašvaldības iestādes
amatpersona/darbinieks.”
6. Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:
„Domes deputāti, kas piedalās plānotajās, ārpuskārtas domes, komiteju un komisiju
sēdēs, kā arī citos Domes deputātu organizatoriskā darba pasākumos, saņem
mēnešalgu par faktiski nostrādātām darba stundām attiecīgajā mēnesī. Deputātiem
mēnešalgu nosaka, piemērojot šādu formulu:
474x1,193
stundas likme =
X
, kur X ir nostrādāto stundu skaits mēnesī.
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Pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājiem mēnešalgu nosaka, piemērojot šādu
formulu:
474x1,49
stundas likme =
X
, kur X ir nostrādāto stundu skaits mēnesī.
7. Izteikt 3.3.punktu šādā redakcijā:
„ Atlīdzības apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt apmēru, kas noteikts, ņemot vērā
Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba
samaksas apmēru (2013.gadam – 474 lats, piemērojot 2012. gada 1. pusgadā valstī
strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru) un ievērojot Likuma noteikto
koeficientu (deputātiem - līdz 1,2, domes komitejas priekšsēdētājiem – līdz 2,55).”
8. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:
„Domes komisiju priekšsēdētāji un locekļi saņem atlīdzību par faktiski nostrādātām
stundām, bet ne vairāk kā par 15 stundām mēnesī. Atlīdzību nosaka, piemērojot šādu
formulu:
474x1,092
stundas likme = X
474 - Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba
samaksas apmērs;
1,092 - koeficients;
X - normālā darba laika stundu skaits mēnesī.”
9. Izteikt 6.1.punktu šādā redakcijā: „Piemaksa amatpersonām/darbiniekiem par
papildus darbu, tiek aizvietots prombūtnē esošs darbinieks vai vakanta amata
pienākumu pildīšana, tiek noteikta ar iestādes vadītāja rīkojumu ne vairāk kā 30%
(trīsdesmit procentu) apmērā no mēneša amatalgas, kas noteikta darbiniekiem, kuri
izpilda minētos papilddarbus.
10. Papildināt Nolikumu ar 6.1.1punktu šādā redakcijā:
„Piemaksu par aizvietošanu vai vakanta amata pienākuma pildīšanu var noteikt ne
vairāk kā diviem darbiniekiem”.
11. Papildināt Nolikumu ar 6.3.punktu šādā redakcijā:
„Amatpersonas/darbinieki, saņem piemaksu par nakts darbu 50 % (piecdesmit
procentu) apmērā no tām noteiktās stundas algas likmes.”
12. Papildināt Nolikumu ar 6.4.punktu šādā redakcijā:
„Amatpersonas/darbinieki, saņem piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku
dienās 100% (viens simts procentu) apmērā no tām noteiktās stundas algas likmes, vai
arī tām kompensē virsstundu darbu, piešķirot apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši
nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā. Lai virsstundu darbu kompensētu ar
atpūtas laiku citā nedēļas dienā, valsts vai pašvaldības institūcija un
amatpersona/darbinieks, vienojoties par virsstundu darba veikšanu vai tam piekrītot,
vienojas arī par atpūtas laika piešķiršanas nosacījumiem.”
13. Papildināt Nolikumu ar 6.5.punktu šādā redakcijā:
„Šā nolikuma 6.3.punktā un 6.4.punktā minēto stundas algas likmi aprēķina, dalot
attiecīgajai amatpersonai/darbiniekam noteikto mēnešalgas apmēru ar attiecīgo darba
stundu skaitu konkrētajā mēnesī, bet, ja amatpersonai/darbiniekam ir noteikts
summētais darba laiks, stundas algas likmi aprēķina, dalot attiecīgajai
amatpersonai/darbiniekam noteikto mēnešalgas apmēru ar attiecīgā kalendāra gada
vidējo darba stundu skaitu mēnesī.”
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14. Izteikt 8.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„vienas mēnešalgas apmērā (kalendāra gada laikā) sakarā ar Pašvaldībai svarīgu
notikumu (sasniegumu), ņemot vērā Darbinieka ieguldījumu attiecīgās institūcijas
mērķu sasniegšanā (Pašvaldības organizēti pasākumi; Pašvaldības sasniegumi valsts
vai starptautiska mēroga pasākumos (konkursos, u.c.));”
15. Izteikt 8.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„vienas mēnešalgas apmērā sakarā ar Darbiniekam svarīgu notikumu (Valsts
institūcijas vai Pašvaldības apbalvojuma (atzinības) saņemšana; darba attiecību
pārtraukšana sakarā ar aiziešana pensijā, ja Darbinieks Pašvaldībā nostrādājis ne
mazāk kā 5 (piecus) gadus, u.c.) ņemot vērā Darbinieka ieguldījumu attiecīgās
institūcijas mērķu sasniegšanā.”
16. Izteikt 9.5.punktu šādā redakcijā:
„Darbinieks saņem atvaļinājuma pabalstu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no
mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.”
17. Izslēgt Nolikuma 9.7.punktu.
18. Noslēguma noteikumos aizstāt „2012. gadā” ar „2013. gadā”.
19. Izteikt 15.1.punktu šādā redakcijā:
„Par pašvaldības amatpersonu/darbinieku prēmēšanu lēmumu pieņem pašvaldības
dome par 2013.gada pirmo deviņu mēnešu faktisko izpildi. Pašvaldība prēmiju
izmaksai var izmantot ne vairāk kā piecus procentus no pašvaldības budžetā atlīdzībai
paredzētā līdzekļu apjoma;”.
20. Izteikt 15.2.punktu šādā redakcijā:
„Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām/darbiniekiem, atlaišanas vai
atvaļināšanas pabalsts izmaksājams šādā apmērā:
15.2.1. viena mēneša vidējās izpeļņas, ja amatpersona/darbinieks pie attiecīgā darba
devēja bijusi nodarbināta mazāk nekā piecus gadus;
15.2.2. divu mēnešu vidējā izpeļņa, ja amatpersona/darbinieks pie attiecīgā darba
devēja bijusi nodarbināta vairāk nekā piecus gadus.”
21. Izslēgt Nolikuma 15.3.punktu.
22. Izslēgt Nolikuma 15.4.punktu.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”
apstiprināšanu un Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu
N. KLEINBERGA, I. BERGMANE, I. MUCENIECE
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par
budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu, kas paredz kārtību,
kādā stājas spēkā saistošie noteikumi par budžetu un likumu „Par pašvaldību budžetiem””,
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
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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” – 12 (Rudīte
KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards
VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2013 “Skrundas novada pašvaldības
2013.gada budžets” (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.),
2. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstus (pielikums Nr. 2 uz 13
lpp.).
3. §
Par saistošo noteikumu Nr. 1/2013
„Grozījumi 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2009
„Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, 43.panta
trešo daļu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra
VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Inese IVĀNE), Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2013 “Grozījumi 2009.gada 22.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 10/2009 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”
(pielikums Nr. 3 uz 2 lp.).
4. §
Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
26.11.2012. vēstuli Nr. 17-1e/15452 par precizējumu nepieciešamību pašvaldība 25.10.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku”.
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 (Rudīte KRONLAKA, Gunta
STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta
BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt sekojošus precizējumus Skrundas novada pašvaldības 25.10.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku”:
2.1.1. izteikt 1.6.apakšpunktu sekojoši:
„Pieteikumus par Skrundas novada ģerboņu izgatavošanu un izmantošanu izskata
Pašvaldības izpilddirektors, kura lēmums ir apstrīdams Skrundas novada domē.”
2.1.2. svītrot 1.8.apakšpunkta otro teikumu,
2.1.3. izteikt 9.1.apakšpunktu sekojoši:
„Par šo noteikumu neievērošanu un Skrundas novada simbolikas vai tās elementu
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lietošanu vai atveidošanu uz dažādiem izstrādājumiem (veidlapās, zīmogos, logo,
preču zīmēs, masu informācijas līdzekļos, reklāmās u.c.) bez Pašvaldības atļaujas, kā
arī par tirdzniecību ar šādiem izstrādājumiem noteikts administratīvais sods – naudas
sods līdz Ls 20,00.”,
2.2. pēc izdarītajiem precizējumiem publicēt saistošos noteikumus pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”.
5. §
Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
26.11.2012. vēstuli Nr. 17-1e/15452 par precizējumu nepieciešamību pašvaldības 25.10.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”.
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 (Rudīte KRONLAKA, Gunta
STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta
BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt sekojošus precizējumus Skrundas novada pašvaldības 25.10.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”:
2.1.1. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 3.pantu un 12.panta pirmās daļas 1.,2., 4., 9. un 10.punktu,
2.1.2. papildināt 5.punktu ar 5.5.apakšpunktu sekojošā redakcijā: „pašvaldības
simbolikas izmantošanu”,
2.1.3. svītrot 7.1.apakšpunktu un 9.punktu,
2.1.4. precizēt 20.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:
„Būvatļaujas atjaunošanas, ja izsniegtā būvatļauja anulēta saskaņā ar MK 01.04.1997.
noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 120.punktu vai izsniegtā būvatļauja
atcelta saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta ceturto daļu, gadījumā nodeva
maksājama 4.punktā noteiktā kārtībā.”,
2.1.5. 34. un 35.punkta normas iekļaut saistošo noteikumu pamattekstā,
2.2. 16.punktā minētās nodevas likmes atstāt esošā redakcijā,
2.3. pēc izdarītajiem precizējumiem publicēt saistošos noteikumus pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”.
6. §
Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra
saistošajos noteikumos Nr. 12/2012
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
19.12.2012. vēstuli Nr. 17-1e/16469 par precizējumu nepieciešamību pašvaldība 29.11.2012.
saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas
kārtību Skrundas novadā”.
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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 (Rudīte KRONLAKA, Gunta
STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta
BERGMANE, 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. 12/2012 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”:
2.1.1. izteikt 48.punktu sekojoši:
„Par šo noteikumu pārkāpumiem ir paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 155.pantā.”
2.1.2. izteikt 49.punktu sekojoši:
„Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Skrundas novada pašvaldības
policija vai citas pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.”,
2.1.3. izteikt 52.punktu sekojoši:
„Skrundas novada pašvaldības izpilddirektora vai citas ar Skrundas novada
pašvaldības Domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprinātas institūcijas vai amatpersonas
izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Skrundas novada
Domē.”,
2.2. pēc izdarītajiem precizējumiem publicēt saistošos noteikumus pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”.
7. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS priekšlikumu 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. X X, personas kods XX, deklarētā adrese X, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.01.2013. par īpašumu XX,
Skrundas novadā, – zeme un mājoklis, Ls 111.04 (viens simts vienpadsmit lati, četri
santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 82.84 (astoņdesmit divi lati, astoņdesmit četri santīmi),
nokavējuma nauda Ls 28.20 (divdesmit astoņi lati, divdesmit santīmi),
2.2. X X, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.01.2013. par īpašumu XX,
Skrundas novadā, – zeme un mājoklis, Ls 176.34 (viens simts septiņdesmit seši lati,
trīsdesmit četri santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 140.09 (viens simts četrdesmit lati,
deviņi santīmi), nokavējuma nauda Ls 36.25 (trīsdesmit seši lati, divdesmit pieci
santīmi),
2.3. X X, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.01.2013. par īpašumu X – zeme un
mājoklis, Ls 138.01 (viens simts trīsdesmit astoņi lati, viens santīms), t.sk.
pamatparāds Ls 109.82 (viens simts deviņi lati, astoņdesmit divi santīmi), nokavējuma
nauda Ls 28.19 (divdesmit astoņi lati, deviņpadsmit santīmi),
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2.4. X X, personas kods X, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.01.2013. par īpašumiem XX
Skrundas novadā, – zeme un mājoklis, XX, Skrundas novadā, - zeme, XX, XX,
Skrundas novadā, (bij. īp.) - zeme, nomas zeme (bij. īp.), Ls 157.71 (viens simts
piecdesmit septiņi lati, septiņdesmit viens santīms), t.sk. pamatparāds Ls 106.90 (viens
simts seši lati, deviņdesmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 50.81 (piecdesmit lati,
astoņdesmit viens santīms).
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” – 12
(Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards
VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), ,,pret” – nav, ,,atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
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. X X, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 111.04 (viens simts vienpadsmit lati, četri santīmi), t.sk.
pamatparāds Ls 82.84 (astoņdesmit divi lati, astoņdesmit četri santīmi), nokavējuma
nauda Ls 28.20 (divdesmit astoņi lati, divdesmit santīmi),
3.1.2. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 176.34 (viens simts septiņdesmit seši lati, trīsdesmit četri
santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 140.09 (viens simts četrdesmit lati, deviņi santīmi),
nokavējuma nauda Ls 36.25 (trīsdesmit seši lati, divdesmit pieci santīmi),
3.1.3. X X, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 138.01 (viens simts trīsdesmit astoņi lati, viens santīms),
t.sk. pamatparāds Ls 109.82 (viens simts deviņi lati, astoņdesmit divi santīmi),
nokavējuma nauda Ls 28.19 (divdesmit astoņi lati, deviņpadsmit santīmi),
3.1.4. X X, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 157.71 (viens simts piecdesmit septiņi lati, septiņdesmit
viens santīms), t.sk. pamatparāds Ls 106.90 (viens simts seši lati, deviņdesmit
santīmi), nokavējuma nauda Ls 50.81 (piecdesmit lati, astoņdesmit viens santīms),
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU.
4. 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.
8. §
Par īres maksas iekasēšanu no īrniekiem Skrundas pagasta mājā „Pumpuri”
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N. KLEINBERGA
1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1.1. Skrundas novada pašvaldība 28.04.2011. ar domes lēmumu (prot. Nr. 5, 7.§) no
VAS „Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr. 40003192154, adrese K. Valdemāra iela 31,
Rīga, pieņēma nekustamā īpašuma „Pumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
(kadastra Nr. XX), neprivatizētās daļas – dzīvokļus Nr. 2, Nr. 5, Nr. 7, Nr.
8, Nr.
9, Nr. 10, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21,
Nr. 22, Nr.
23, Nr. 25, Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29 un Nr. 30 un tam piederošo
kopīpašuma
domājamo daļu no zemesgabala,
1.2. Skrundas novada pašvaldība 27.10.2011. ar domes lēmumu (prot. Nr. 16, 2.§),
Skrundas novadā (arī dzīvojamai mājai „Pumpuri”) apstiprinājusi īres maksu Ls
0.17/m2,
1.3. 23.12.2011. tika parakstīts akts, piedaloties Skrundas novada pašvaldības
pārstāvim – izpilddirektoram Guntim Putniņam un SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” pārstāvim - namu pārvaldniekam Rihardam Brūverim, pamatojoties uz
vienošanos Nr. 2. no 02.05.2011. pie 03.01.2011. deleģēšanas līguma par dzīvojamo
māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Nr. 5-42-5/10/2011., ka SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” pārņem apsaimniekošanā dzīvojamo māju „Pumpuri”,
Skrundas novadā,
1.4. ar 01.01.2012. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” sāka sniegt mājai
„Pumpuri” apsaimniekošanas pakalpojumus,
1.5. 02.01.2012. starp Skrundas arodvidusskolu un SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” uz nenoteiktu laiku tika noslēgts līgums par siltumenerģijas piegādi un
lietošanu, un par dzeramā ūdens piegādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu,
1.6. 01.01.2012. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” ar septiņiem mājas
„Pumpuri” dzīvokļa īpašniekiem noslēdza apsaimniekošanas līgumus. Ar pārējiem
mājas dzīvokļu, kuri pieder Skrundas novada pašvaldībai, īrniekiem SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” noslēdza līgumus par komunālajiem pakalpojumiem. Īres
līgumi ar īrniekiem tika noslēgti tikai 2012.gada maijā,
1.7. sākot ar 01.01.2012. rēķini par apsaimniekošanu tika piestādīti Skrundas novada
pašvaldībai līdz 30.04.2012., kad, pamatojoties uz Skrundas novada domes
26.04.2012. sēdes (prot. Nr. 7, 25.§) lēmumu, SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
tika atļauts slēgt īres līgumus ar īrniekiem,
1.8. laika posmā no 01.01.2012. līdz 30.04.2012. domes sēdes 26.04.2012. lēmuma
Nr.25, 1.8. punktā minēto dzīvokļu īrnieki faktiski lietoja savus dzīvokļus, kaut arī
rakstveida īres līgums netika noslēgts un līdz ar to starp pusēm ir nodibinātas īres
tiesiskās attiecības, jo atbilstoši Civillikuma 1488.pantam darījumam, ko izpildījušas
abas puses, ir tādas pašas sekas, kādas tam būtu, ja tas būtu uzrakstīts,
1.9. pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11.1panta pirmo daļu,
10.dzīvokļa īrniekam ir pienākums maksāt pašvaldības noteikto īres maksu par laika
posmu no 01.01.2012. līdz 31.07.2012. pašvaldībai (skat. tabulu), jo īrniece maijā,
jūnijā, jūlijā īrēja dzīvokli Nīkrācē, bet dzīvokli dzīvojamā mājā „Pumpuri”
neatbrīvoja. Komunālo maksājumu rēķini tika izrakstīti dzīvokļa īrniecei. Ar Domes
26.07.2012. lēmumu (prot Nr.10, 9.§, 3.4.punkts) no 01.08.2012. minētai personai
piešķirtas īres tiesības uz dzīvokli „Pumpuri”-10,
1.10. pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11.1panta pirmo daļu,
21.dzīvokļa īrniekam ir pienākums maksāt pašvaldības noteikto īres maksu par laika
posmu no 01.01.2012. līdz 20.09.2012. (sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts Nr.1).
Dome īrniekam piešķīra dzīvokli "Dālijas", Skrundas pagasts, Skrundas novads, ar
maija mēnesi. Par komunālajiem pakalpojumiem īrnieks ir norēķinājies.
1.11. pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11.1panta pirmo daļu,
īrniekiem ir pienākums maksāt pašvaldības noteikto īres maksu par laika posmu no
01.01.2012. līdz 30.04.2012. pašvaldībai sekojošā apmērā:
Īres maksas aprēķins īres dzīvokļos, kuros dzīvo personas no 01.01.2012. līdz 30.04.2012.
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Dzīvokļa
Nr.

Īres dzīvokļa
platība m2

Īres maksa, Ls/m

Summa, Ls

Mēnešu skaits

2.
7.
9.
10.
12.
13.
14.
18.
21.

63.60
49.20
63.60
49.30
63.20
49.00
31.20
79.90
63.60

0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

10.81
8.36
10.81
8.38
10.74
8.33
5.30
13.58
10.81

22.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

49.30
30.80
48.30
30.90
62.10
48.70
31.10
62.90

0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

8.38
5.24
8.21
5.25
10.56
8.28
5.29
10.69

4
4
4
7
4
4
4
4
8mēn. un 20
dienas
4
4
4
4
4
4
4
4

2

Kopā

Summa, Ls par
periodu no
01.01.2012 –
30.04.2012
43.24
33.44
43.24
58.66
42.96
33.32
21.20
54.32
93.69
33.52
20.96
32.84
21.00
42.24
33.12
21.16
42.76
671.67

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1488.pantu, kas nosaka, ka
„kad prasības tiesību uz darījuma pamata vispār un par tā izpildīšanu sevišķi likums dara
atkarīgu no tā rakstiskās formas, tad, ja rakstisks akts nav sastādīts, jāievēro sekojošais:
1)Darījumam, ko izpildījušas abas puses, ir tādas pašas sekas, kādas tam būtu, ja tas būtu
uzrakstīts, un to, kas pēc tā jau dots vai izdarīts, nevar prasīt atpakaļ. 2) Ja viens no
dalībniekiem līgumu labprātīgi izpilda, bet otrs izpildījumu pilnīgi vai pa daļai pieņem, tad
pirmajam vairs nav tiesības prasīt atpakaļ to, ko viņš izpildījis, ja vien otrais savukārt ir gatavs
izpildīt to, kas tam jāizpilda; bet ja pēdējais izvairās izpildīt savu saistību, tad pirmajam, kaut
gan viņš nevar prasīt, lai līgumu izpilda, ir tiesība prasīt, vai nu lai atdod atpakaļ to, ko viņš
izpildījis, vai arī lai to atlīdzina. 3) Kamēr neviena puse nav vēl neko izpildījusi, prasības
tiesība nav pielaižama, pats darījums nav spēkā un katrs tā dalībnieks var no tā vienpusēji
atkāpties”, un likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11.1panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
„pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai
tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas
noteikumus”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA,
Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS,
Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. noteikt, ka īres maksa īrniekiem dzīvojamā mājā „Pumpuri”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, par laika posmu no 01.01.2012. līdz 30.04.2012., izņemot dzīvokli
Nr. 10 – par laika posmu no 01.01.2012. līdz 31.07.2012. un dzīvokli Nr. 21 – par
laika posmu no 01.01.2012. līdz 20.09.2012., maksājama pašvaldībai sekojošā
apmērā:
Dzīvokļa
Nr.

Īres dzīvokļa
platība m2

Īres maksa, Ls/m

Summa, Ls

Mēnešu skaits

2.
7.
9.
10.
12.
13.

63.60
49.20
63.60
49.30
63.20
49.00

0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

10.81
8.36
10.81
8.38
10.74
8.33

4
4
4
7
4
4

2
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Summa, Ls par
periodu no
01.01.2012 –
30.04.2012
43.24
33.44
43.24
58.66
42.96
33.32

14.
18.
21.

31.20
79.90
63.60

0.17
0.17
0.17

5.30
13.58
10.81

22.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

49.30
30.80
48.30
30.90
62.10
48.70
31.10
62.90

0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

8.38
5.24
8.21
5.25
10.56
8.28
5.29
10.69

4
4
8mēn. un 20
dienas
4
4
4
4
4
4
4
4
Kopā

21.20
54.32
93.69
33.52
20.96
32.84
21.00
42.24
33.12
21.16
42.76
671.67

2.2. pilnvarot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Skrundas novada pašvaldības
vārdā izrakstīt rēķinus par Lēmuma 2.1.punktā norādīto īres maksu un iekasēt to un
sniegt informāciju domei par iekasētām īres maksām, un veikt savstarpējo
ieskaitījumu par Lēmuma 1.7. punktā izrakstītajiem rēķiniem,
2.3. noteikt atbildīgo par Lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli Aivaru
RUDZROGU.
9. §
Par īres maksas iekasēšanu no īrniekiem Skrundas pagasta mājās „Dālijas”,
„Marģietēni”, Rudbāržu pagasta mājās „Sieksātes kazarmas”, „Meža ozoliņi”
N. KLEINBERGA
1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1.1. Skrundas novada pašvaldība 28.04.2011 ar domes lēmumu (prot. Nr. 5, 7.§) no
VAS „Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr. 40003192154, adrese K. Valdemāra iela 31,
Rīga, pieņēma nekustamos īpašumus „Marģietēni”, „Dālijas”, „Sieksātes kazarmas”,
„Meža ozoliņi”, Skrundas novadā,
1.2. Skrundas novada pašvaldība 27.10.2011. ar domes lēmumu (prot. Nr. 16, 2.§) „Par
īres maksas apstiprināšanu Skrundas novadā” noteica, ka dzīvojamai mājai „Dālijas”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, īres maksa sastāda Ls 0.17/m2, „Sieksātes
kazarmas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā – Ls 0.24/m2, mājām „Meža ozoliņi”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un „Marģietēni”, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā – Ls 0.15/m2,
1.3. 23.12.2011. tika parakstīts akts, piedaloties Skrundas novada pašvaldības
pārstāvim – izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM un SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” pārstāvim namu pārvaldniekam Rihardam BRŪVERIM, pamatojoties uz
vienošanos Nr. 2. no 02.05.2011 pie 03.01.2011. deleģēšanas līguma par dzīvojamo
māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Nr. 5-42-5/10/2011., ka SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” pārņem apsaimniekošanā dzīvojamās mājas „Dālijas”,
„Marģietēni”, „Meža ozoliņi” un „Sieksātes kazarmas”, Skrundas novadā,
1.4. ar 01.01.2012. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” sāka sniegt mājām
„Dālijas”, „Marģietēni”, „Meža ozoliņi” un „Sieksātes kazarmas” apsaimniekošanas
pakalpojumus,
1.5. īres līgumi ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” tika noslēgti tikai ar
2012.gada maiju,
1.6. sākot ar 01.01.2012. rēķini par apsaimniekošanas maksu tika piestādīti Skrundas
novada pašvaldībai līdz 30.04.2012., kad, pamatojoties uz Skrundas novada domes
26.04.2012. sēdes (prot. Nr. 7, 25.§) lēmumu, SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
tika atļauts slēgti īres līgumus ar īrniekiem,
1.7. laika posmā no 01.01.2012. līdz 30.04.2012. domes sēdes26.04.2012. lēmuma
Nr.25, 1.8.punktā minēto dzīvokļu īrnieki faktiski lietoja savus dzīvokļus, kaut arī
rakstveida īres līgums netika noslēgts un līdz ar to starp pusēm ir nodibinātas īres
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tiesiskās attiecības, jo atbilstoši Civillikuma 1488.pantam darījumam, ko izpildījušas
abas puses, ir tādas pašas sekas, kādas tam būtu, ja tas būtu uzrakstīts,
1.8. pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11.1 panta pirmo daļu, īrniekiem
ir pienākums maksāt pašvaldības noteikto īres maksu par laika posmu no 01.01.2012.
līdz 30.04.2012. pašvaldībai sekojošā apmērā:
Īres maksas aprēķins īres dzīvokļos, kuros dzīvo personas no 01.01.2012. līdz 30.04.2012.
Mēnešu
skaits

Dzīvokļa
Nr.

Mājas
nosaukums

Īres dzīvokļa
platība m2

Īres maksa,
Ls/m2

Summa, Ls

1.
1.
1.

‘”Marģietēni”
„Dālijas”
„Sieksātes
kazarmas”
„Sieksātes
kazarmas”
„Sieksātes
kazarmas”
„Meža ozoliņi”

64.10
24.10
39.90

0.15
0.17
0.24

9.62
4.10
9.58

4
4
4

Summa, Ls
par periodu
no 01.01.2012
– 30.04.2012
38.48
16.40
38.32

28.80

0.24

6.91

4

27.64

25.90

0.24

6.22

4

24.88

81.50

0.15

12.23
Kopā

4

48.92
194.64

2.
4.
1.

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1488.pantu, kas nosaka, ka
„kad prasības tiesību uz darījuma pamata vispār un par tā izpildīšanu sevišķi likums dara
atkarīgu no tā rakstiskās formas, tad, ja rakstisks akts nav sastādīts, jāievēro sekojošais:
1)Darījumam, ko izpildījušas abas puses, ir tādas pašas sekas, kādas tam būtu, ja tas būtu
uzrakstīts, un to, kas pēc tā jau dots vai izdarīts, nevar prasīt atpakaļ. 2) Ja viens no
dalībniekiem līgumu labprātīgi izpilda, bet otrs izpildījumu pilnīgi vai pa daļai pieņem, tad
pirmajam vairs nav tiesības prasīt atpakaļ to, ko viņš izpildījis, ja vien otrais savukārt ir gatavs
izpildīt to, kas tam jāizpilda; bet ja pēdējais izvairās izpildīt savu saistību, tad pirmajam, kaut
gan viņš nevar prasīt, lai līgumu izpilda, ir tiesība prasīt, vai nu lai atdod atpakaļ to, ko viņš
izpildījis, vai arī lai to atlīdzina. 3) Kamēr neviena puse nav vēl neko izpildījusi, prasības
tiesība nav pielaižama, pats darījums nav spēkā un katrs tā dalībnieks var no tā vienpusēji
atkāpties”, un likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11.1panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
„pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai
tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas
noteikumus”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA,
Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS,
Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. noteikt, ka īres maksa īrniekiem dzīvojamās mājās „Dālijas”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, „Sieksātes kazarmas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, „Meža
ozoliņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, „Marģietēni”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, par laika posmu no 01.01.2012. līdz 30.04.2012. maksājama
pašvaldībai sekojošā apmērā:

Mēnešu
skaits

Dzīvokļa
Nr.

Mājas
nosaukums

Īres dzīvokļa
platība m2

Īres maksa,
Ls/m2

Summa, Ls

1.
1.
1.

‘”Marģietēni”
„Dālijas”
„Sieksātes
kazarmas”
„Sieksātes

64.10
24.10
39.90

0.15
0.17
0.24

9.62
4.10
9.58

4
4
4

Summa, Ls
par periodu
no 01.01.2012
– 30.04.2012
38.48
16.40
38.32

28.80

0.24

6.91

4

27.64

2.
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4.
1.

kazarmas”
„Sieksātes
kazarmas”
„Meža ozoliņi”

25.90

0.24

6.22

4

24.88

81.50

0.15

12.23
Kopā

4

48.92
194.64

2.2. pilnvarot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Skrundas novada domes vārdā
izrakstīt rēķinus par Lēmuma 2.1.punktā norādīto īres maksu un iekasēt to un sniegt
informāciju domei par iekasētām īres maksām, un veikt savstarpējo ieskaitījumu par
Lēmuma 1.6. punktā izrakstītajiem rēķiniem,
2.3. noteikt atbildīgo par Lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli Aivaru
RUDZROGU.
10. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 1 no 14.01.2013. un 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” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA,
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Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS,
Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – „Muižarāji”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti latu
un 00 santīmi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 1 no
14.01.2013. (pielikums Nr. 4 uz 1 lp.),
2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma –
„Muižarāji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. XX, izsoli,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Muižarāji”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 5 uz 3 lpp.),
2.5. 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.
11. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu, zemes gabalu apvienošanu,
nosaukumu un adreses piešķiršanu un robežu pārkārtošanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu no 15.01.2013., par nekustamā īpašuma „Dārznieki”, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā zemes gabalu apvienošanai, robežu pārkārtošanai, nekustamā īpašuma „Kapenieki”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā robežu pārkārtošanai un nekustamā īpašuma „6278C008
Darbnīcas Magones”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā robežu pārkārtošanai.
2. Pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka „zemes
ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem
īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz
svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
„zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī
kopīpašumā esošo) sadalīšanai”, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” , 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”, likuma “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un
ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 20.pantu, kas nosaka, ka
„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas,
ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā
– valsts adrešu reģistrā”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, Kuldīgas rajona Raņķu pagasta teritorijas plānojumu no 22.03.2007., atklāti
balsojot, “par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no
15.01.2013. par nekustamā īpašuma „Dārznieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
zemes gabalu apvienošanu, robežu pārkārtošanu, nekustamā īpašuma „Kapenieki”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, robežu pārkārtošanu un nekustamā īpašuma
„6278C008 Darbnīcas Magones”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, robežu
pārkārtošanu,
2.2. apvienot zemes gabalus „Dārznieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
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Nr. 6278 002 0097, 1.24 ha platībā un kadastra Nr. XX, 0.4 ha platībā vienā zemes
gabalā, pārkārtot zemes gabalu robežas un piešķirt vienotu nosaukumu un adresi
„Dārznieki”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. atdalīt no zemes īpašuma „Kapenieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XX
un pievienot zemes īpašumam „Dārznieki”; pārkārtot zemes gabalam „Kapenieki”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XX, robežas un piešķirt nosaukumu un
adresi „Dārznieki”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala
lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve,
2.4. pārkārtot zemes gabalam „6278C008 Darbnīcas Magones”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr.XX, robežas un noteikt zemes gabala lietošanas mērķi –
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā,
2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
12. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu no 06.11.2012. par zemes gabala Pērkona ielā 1, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XX, sadalīšanu.
2. Pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka „zemes
ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem
īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz
svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
„zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī
kopīpašumā esošo) sadalīšanai”, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” , 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”, likuma “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un
ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 20.pantu, kas nosaka, ka
„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas,
ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā
– valsts adrešu reģistrā”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no
25.01.2007., atklāti balsojot, “par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra
VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1.apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no
06.11.2012. par zemes gabala Pērkona ielā 1, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XX, sadalīšanu,
2.2. atdalāmam zemes gabalam 0.0905 ha platībā, piešķirt adresi Raiņa iela 28,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
13. §
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Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
„Ciņi”, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 03.01.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto X,
juridiskā adrese XX, un X, dzīvo XXnovadā, pilnvarotās personas XX (Latvijas Republikas
Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres XX izsniegta Ģenerālpilnvara Nr. 2101 no
30.11.2012.) iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes
ierīcības projekta izstrādei.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Ciņi”,
Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, pieder X, juridiskā adrese XX, un X X, dzīvo
XX pagastā, X novadā, saskaņā ar Zemesgrāmata apliecību, Skrundas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr. 405.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR „Zemes ierīcības likuma” 5.panta
1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta
3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, MK
12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” otro nodaļu,
kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus,
zemes īpašnieku zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Ciņi”,
Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, “par” - 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE,
Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Ciņi”, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XX, zemes ierīcības projektu. sakarā ar zemes gabalu sadalīšanu.
2.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
2.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
2.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,
2.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
2.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam,
2.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007.,
2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

14. §
Par zemes gabala statusa noteikšanu,
nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas
09.01.2013. vēstuli Nr. 2.04-k/47 par informācijas sniegšanu.
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 03.09.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, MK
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Kuldīgas rajona
Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju plānojumu no 25.01.2007., atklāti balsojot, “par” – 12
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(Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards
VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. noteikt zemes gabalam ar kadastra Nr. 6209 004 0281, 1.3 ha platībā statusu valsts rezerves zeme,
2.2. piešķirt zemes gabalam ar kadastra Nr. 6209 004 0281, 1.3 ha platībā nosaukumu „Purva laukums”, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
2.3. noteikt zemes gabalam ar kadastra Nr. 6209 004 0282, 1.3 ha platībā lietošanas
mērķi – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve,
2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.
15. §
Par Skrundas novada domes 28.12.2012. sēdes (prot. Nr. 19, 7.§) lēmuma „Par
nosaukumu un adreses piešķiršanu” 2.1.punkta grozīšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vēstuli
Nr. 2-04.1-K/50 no 09.01.2013. par nekustamā īpašuma „Vērdiņi”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, adreses precizēšanu.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas
nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos” un MK
03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11. punktu, kas nosaka, ka
„pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai
piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu,
līdz ielu izveidei apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu.
Mēneša laikā pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai tās
pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas
nosaukuma maiņu, aizstājot to ar numuru un piesaistot ielas nosaukumam”, atklāti balsojot,
“par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE,
Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. grozīt Skrundas novada domes 28.12.2012. sēdes (prot. Nr.19, 7.§) lēmuma „Par
nosaukumu un adreses piešķiršanu” 2.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„piešķirt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, piederošam zemes gabalam, kadastra Nr.
XX, 0.2 ha platībā un ēkai ar kadastra apzīmējumu XX, nosaukumu „Vērdiņi”,
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, un adresi Centra iela 2, Rudbārži,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
16. §
Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 09.01.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto X, dzīvo
XX, Skrundas 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” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
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Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. sadalīt saimniecību ”Mazulītes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un
atdalāmiem zemes gabaliem:
2.1.1. 6.8 ha platībā, kadastra Nr. XX, piešķirt jaunu nosaukumu „Lieleglītes”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes gabala lietošanas mērķis
– 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.1.2. 4.3 ha platībā, kadastra Nr. XX, piešķirt jaunu nosaukumu „Dižulītes”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, 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.
17. §
Par zemes gabala iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par zemes gabala iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu.
2. Pamatojoties uz MK 15.09.2009. noteikumiem Nr. 1052 „Pašvaldības ceļu un ielu
reģistrācijas un uzskaites kārtība”, 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 likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka „zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību
funkciju īstenošanai”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta
STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta
BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. iekļaut autoceļa reģistrā zemes gabalu Skrundas novadā, Skrundas pagastā, „Ceļš
pie 0012” ar kadastra Nr. XX, 0.3 ha platībā un zemes gabalam piešķirt nosaukumu
„6229C011 Ciecerkrasti Zirņu pagasts”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326,
zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
18. §
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 17.12.2012. saņemts XX, deklarētā dzīvesvieta XX,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvojamo
platību Skrundā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 02.01.2013. saņemts XX, deklarētā dzīvesvieta XX,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.pantu, kas
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nosaka kārtību, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona
ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. uzņemt XX, deklarētā dzīvesvieta XX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
pirmām kārtām,
3.2. uzņemt XX, deklarētā XX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā
kārtībā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu
FREIMANI.
19. §
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 08.01.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli, XX, Skrundas novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.11.2012. saņemts XX, dzīvo XX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XX pagastā, Skrundas
novadā,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 02.01.2013. saņemts XX, deklarētā dzīvesvieta XX,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XX pagastā, Skrundas
novadā,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 03.01.2013. saņemts XX, deklarētā dzīvesvieta XX,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas
nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, pēc kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai
telpai, 19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte
KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards
VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XX pagastā, Skrundas
novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.2. piešķirt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XX pagastā, Skrundas
novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.3. piešķirt XX, deklarētā dzīvesvieta XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XX
pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.4. piešķirt XX, deklarētā dzīvesvieta XX pagastā, Skrundas novadā, sociālo dzīvokli
XX, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.5. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA” Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Aivaru RUDZROGU.
20. §
Par Skrundas novada domes 28.12.2012. sēdes
(prot. Nr. 19, 16.§) lēmuma „Par dzīvokļa maiņu” atcelšanu
N. KLEINBERGA
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1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par Skrundas
novada domes 28.12.2012. sēdes (prot. Nr. 19, 16.§) lēmuma „Par dzīvokļa maiņu” atcelšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 03.12.2012. saņemts XX, dzīvo XX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt
dzīvokli no XX pagastā, Skrundas
novadā,
2.2. dzīvokļa XX pagastā, Skrundas novadā, īres līgums noslēgts ar XX, tādēļ XX
nav iespējams mainīt dzīvokli,
2.3. Skrundas novada domes 2812.2012. sēdē (prot. Nr. 19, 16.§) pieņemts lēmums
par atļauju XX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz XX pagastā,
Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”, 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta
STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta
BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret”- nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atcelt Skrundas novada domes 28.12.2012. sēdes (prot. Nr. 19, 16.§) lēmumu „Par
dzīvokļa maiņu”,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu
FREIMANI.

21. §
Par saistošo noteikumu Nr. 3/2013 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012.gada budžets””
apstiprināšanu
N. KLEINBERGA, I. MUCENIECE
1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu finanšu nodaļas vadītājai Inārai
MUCENIECEI, kura skaidro izveidojušos situāciju, ka grozījumi 2012.gada budžetā
nepieciešami, jo O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolai piecu tūkstošu vietā ieskaitīti desmit
tūkstoši projekta nauda. Pēc grāmatvedības šie liekie pieci tūkstoši jāatskaita atpakaļ un tādā
gadījumā nepieciešami grozījumi budžetā.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 46.pantu un likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta
STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta
BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2013 „Grozījumi 2012. gada 26. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012. gada budžets”
(pielikums Nr. 6 uz 1 lp.).
22. §
Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs
N. KLEINBERGA, I. MUCENIECE
Pamatojoties uz MK 13.07.1999. noteikumu Nr. 250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 20.2 punktu, kas nosaka kādi izdevumi iekļaujami izdevumu tāmē atbilstoši
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, aprēķinot izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni,
atklāti balsojot, “par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE,
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Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Apstiprināt viena skolēna izmaksas Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs
2013. gadam (pielikums Nr. 7 uz 1 lpp.).
23. §
Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” realizācijai
N. KLEINBERGA, A. RUDZROGA, I. MUCENIECE
1. Skrundas novada dome izskata 24.01.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda,
Skrundas novads, valdes locekļa Aivara RUDZROGA iesniegumu par galvojumu aizdevuma
saņemšanai Ls 65 238.13 (sešdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi lati un
trīspadsmit santīmi) apmērā uz divdesmit gadiem SIA „Vides investīciju fonds” projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” realizācijai,
pamatsummas atmaksu sākot no 2014.gada janvāra.
2. Pamatojoties uz MK 25.03.2008. noteikumu Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem" 6. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldība var ņemt aizņēmumu
vai sniegt galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības
lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto
galvojumu”, 17. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības iesniegumu galvojuma sniegšanai
izskata padomes sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti
šādi dokumenti:17.1. pašvaldības domes lēmums sniegt galvojumu. Lēmumā norāda
kapitālsabiedrību, kam tiek sniegts galvojums, un pašvaldības kapitāla daļu skaitu attiecīgajā
kapitālsabiedrībā (procentuāli), aizņēmuma apmēru un mērķi, paredzētos atmaksas termiņus
un plānotā aizņēmuma procentu likmi;17.2. saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu sagatavots
galvojuma sniegšanas iesniegums (5.pielikums);17.3. pašvaldības izziņa par pašvaldības
kreditoru un debitoru parādiem dokumentu iesniegšanas
mēneša
pirmajā
datumā;17.4. kapitālsabiedrības vadītāja apliecinājums, ka kapitālsabiedrībai dokumentu
iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;
17.5. finanšu pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins), kas raksturo
kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli par iepriekšējo saimniecisko gadu;17.6. pašvaldības
aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs, iekļaujot tajā arī jauno plānoto
galvojumu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra
VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Galvot SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, (100%
kapitāldaļas pieder Skrundas novada pašvaldībai) aizdevuma Ls 65 238.13 (sešdesmit
pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi lati un trīspadsmit santīmi) saņemšanai uz 20
gadiem (aizdevuma procentu likme tiek piemērota pamatojoties uz SIA “Vides
investīciju fonds” aizdevuma nosacījumiem), pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2014.
gada janvāri, projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada
Kušaiņu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/047/015 īstenošanai.
24. §
Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā” realizācijai
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 24.01.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda,
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Skrundas novads, valdes locekļa Aivara RUDZROGA iesniegumu par galvojumu aizdevuma
saņemšanai Ls 84 471.41 (astoņdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit viens lats un
četrdesmit viens santīms) apmērā uz divdesmit gadiem SIA „Vides investīciju fonds” projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā” realizācijai,
pamatsummas atmaksu sākot no 2014.gada janvāra.
2. Pamatojoties uz MK 25.03.2008. noteikumu Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem" 6. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldība var ņemt aizņēmumu
vai sniegt galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības
lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto
galvojumu”, 17. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības iesniegumu galvojuma sniegšanai
izskata padomes sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti
šādi dokumenti:17.1. pašvaldības domes lēmums sniegt galvojumu. Lēmumā norāda
kapitālsabiedrību, kam tiek sniegts galvojums, un pašvaldības kapitāla daļu skaitu attiecīgajā
kapitālsabiedrībā (procentuāli), aizņēmuma apmēru un mērķi, paredzētos atmaksas termiņus
un plānotā aizņēmuma procentu likmi;17.2. saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu sagatavots
galvojuma sniegšanas iesniegums (5.pielikums);17.3. pašvaldības izziņa par pašvaldības
kreditoru un debitoru parādiem dokumentu iesniegšanas
mēneša
pirmajā
datumā;17.4. kapitālsabiedrības vadītāja apliecinājums, ka kapitālsabiedrībai dokumentu
iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;
17.5. finanšu pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins), kas raksturo
kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli par iepriekšējo saimniecisko gadu;17.6. pašvaldības
aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs, iekļaujot tajā arī jauno plānoto
galvojumu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra
VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Galvot SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, (100%
kapitāldaļas pieder Skrundas novada pašvaldībai) aizdevuma Ls 84 471.41
(astoņdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit viens lats un četrdesmit viens
santīms) saņemšanai uz 20 gadiem (aizdevuma procentu likme tiek piemērota
pamatojoties uz SIA “Vides investīciju fonds” aizdevuma nosacījumiem),
pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2014. gada janvāri, projekta “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
Skrundas
novada
Cieceres
ciemā”
Nr.
3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/048/016 īstenošanai.
25. §
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2 no 28.01.2013.
2. Pamatojoties uz LR Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 30. pantu, kas
nosaka, ka “piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu (16.pants),
jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, bet par kustamo mantu —
nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu; Nokavējot
noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu (16.pants), bet mantas
atsavināšana turpināma šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, 34. pantu, kas nosaka, ka
„izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles; Institūcija, kas
organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina septiņu dienu laikā pēc šā
likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, 35. pantu, kas nosaka, ka “Ja izsolē
sasniegta pieņemama cena (17. un 32.pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot
izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai
atklājas, ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību
piedalīties izsolē (16. un 18.pants); Ja nav apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē
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nosolītā cena pārsniedz mantas nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas
izsoli ar tiem pašiem noteikumiem. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto
kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 7.pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu
turpina šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte
KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards
VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 2 no
28.01.2013. (pielikums Nr. 8 uz 1 lp.).
26. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA „MikroMetrs” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
no 28.12.2012., par nekustamā īpašuma „Strāši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā zemes
gabalu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
2. Pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka „zemes
ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem
īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz
svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
„zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī
kopīpašumā esošo) sadalīšanai”, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” , 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”, likuma “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un
ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 20.pantu, kas nosaka, ka
„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas,
ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā
– valsts adrešu reģistrā”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, Nīkrāces pagasta teritorijas plānojumu no 10.06.2010., atklāti balsojot, “par” – 12
(Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards
VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „MikroMetrs” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no
28.12.2012. par nekustamā īpašuma „Strāši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
zemes gabalu sadalīšanu,
2.2. no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu XX atdalāmam zemes gabalam 3.2 ha
platībā piešķirt nosaukumu „Kamelotes”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība,
2.3. atdalāmam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu XX, 8.2 ha platībā piešķirt
nosaukumu „Granāti”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
27. §
Par smilts-grants un smilts atradnes rekultivācijas veida
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saskaņošanu atradnei „Biņģeļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
N. KLEINBERGA, K. DZENIS
1. Skrundas novada dome izskata 18.01.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto IK „Ģeo
projekti”, reģ. Nr. 42102031599, adrese Sakņu iela 20-32, Liepājā, iesniegumu ar lūgumu
saskaņot derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas veidu pēc atradnes izstrādes darbu
pabeigšanas smilts-grants un smilts atradnei „Biņģeli”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. smilts-grants un smilts atradne „Biņģeļi” izvietota Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, nekustamajā īpašumā „Biņģeļi”( kadastra Nr. XX). Atradni viena gada laikā
pēc izstrādes darbu pabeigšanas plānots rekultivēt par ūdenstilpni 10,145 ha platībā,
nogāzes 5,508 ha platībā un kāples 8,424 ha platībā plānots apzaļumot, zemes vienībā
ar kadastra Nr. XX (pielikums Nr. 9 uz 1 lpp.),
2.2. atradnes virsūdens nogāzes tiks veidotas slīpumā 1:3 un zemūdens nogāzes tiks
veidotas slīpumā 1:2, kas nodrošina nogāžu nepieciešamo stabilitāti. Izstrādes gaitā
noņemtā augsnes virskārta tiks izmantota nogāžu un kāples izveidošanai, kas
paredzētas vēlāk apzaļumot.
2.3. saskaņā ar MK 21.08.2012. noteikumu Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"
86.punktu rekultivācija jāuzsāk gada laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas,
2.4. saskaņā ar MK 21.08.2012. noteikumu Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"
87.punktu rekultivāciju veic saskaņā ar projektu vai shēmu un rekultivācijas veidu
saskaņo pašvaldība.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz MK noteikumu Nr.570 "Derīgo izrakteņu
ieguves kārtība" 86.-87. punktiem, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.
punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra
VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga
FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Saskaņot smilts-grants un smilts atradnei „Biņģeļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, paredzēto rekultivācijas veidu – rekultivēt atradni par ūdenstilpni, nogāzes un
kāples apzaļumojot.
Lēmums nosūtāms: IK „Ģeo projekti”, Sakņu ielā 20-32, Liepājā, LV-3405; SIA „Aizputes
ceļinieks”, Kalvenes ielā 73, Aizputē, LV-3456
28. §
Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas
KLEINBERGAS 28.01.2013. iesniegumu par dalību Eiropas Savienības RK CIVEX komitejā
11.02.2013., 29.04.2013., par dalību ECOS komitejā 20.02.2013., par komandējumu uz
Põltsamaa, Igaunijā no 21.02.2013. līdz 23.02.2013., par ikgadējo atvaļinājumu no
20.05.2013. līdz 24.05.2013., izskata 30.01.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli Nr. 0120130250/A155 no 30.01.2013. par projekta
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” īstenošanu, kura
ietvaros LPS priekšsēdētājs Andris JAUNSLEINIS lūdz deleģēt domes priekšsēdētāju Nelliju
KLEINBERGU izpētes vizītē uz Norvēģiju no 04.03.2013. līdz 08.03.2013.,
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
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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” – 10 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE,
Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, 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:
2.1. piekrist domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS dalībai Eiropas
Savienības RK CIVEX komitejā 11.02.2013., 29.04.2013., ECOS komitejā
20.02.2013. (nemaksājot komandējuma naudu),
2.2. piešķirt komandējumu domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI laika
posmā no 21.02.2013. līdz 23.02.2013. piedaloties Igaunijas valsts gadadienas
sarīkojumā Põltsamaa, Igaunijā no 21.02.2013. līdz 23.02.2013. (nemaksājot
komandējuma naudu),
2.3. piešķirt domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI apmaksātu dalītu ikgadējo
atvaļinājumu no 20.05.2013. līdz 24.05.2013.,
2.4. deleģēt domes priekšsēdētāju Nelliju KLEINBERGU dalībai projekta „Lietpratīga
pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētā izpētes
vizītē uz Norvēģiju no 04.03.2013. līdz 08.03.2013. (nemaksājot komandējuma
naudu),
2.5. domes priekšsēdētājas atvaļinājuma un komandējuma laikā domes priekšsēdētājas
pienākumus izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aināram ZANKOVSKIM,
nosakot atlīdzību 20% apmērā no amata darba algas,
2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI un grāmatvedi Salumeju BALCERI.
Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA un deputāti vienojas par tikšanos organizēšanu ar
pašvaldības iedzīvotājiem:
Raņķu pagastā – 07.02.2013., plkst. 1700
Nīkrāces pagastā – 13.02.2013., plkst. 1700
Rudbāržu pagastā – 19.02.2013., plkst. 1700
Skrundā – 27.02.2013., plkst. 1700.
Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 21.02.2013., plkst. 1000, kārtējo
domes sēdi sasaukt 28.02.2013., plkst. 1000.
Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA aicina deputātus 18.02.2013., plkst. 1500 piedalīties
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darba izvērtēšanā.
Sēde slēgta plkst. 1100
Sēdi vadīja

N. Kleinberga
01.02.2013.

Sēdi protokolēja

E. Pole
01.02.2013.

27

