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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 15 

Skrundas novadā,        2014. gada 21.oktobrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr. 6/2014 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā 2015.gadā” apstiprināšanu 

2. Par Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr. 3, 7.§) lēmuma „Par piedalīšanos 

projektos” 2.1., 2.2. un 2.5.punktu grozīšanu 

3. Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

6. Par zemes reformas pabeigšanu Skrundas pilsētā, Skrundas novadā 

7. Par saimniecības „Kvieši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un zemes vienības pievienošanu 

8. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu Pils iela 4B, Skrunda, Skrundas 

novads 

9. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un smilts atradnei XXX, 

Skrundas novadā 

10. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

11. Par dzīvokļu piešķiršanu 

12. Par īres līgumu pagarināšanu 

13. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

15. Par grozījumiem Skrundas novada domes 25.09.2014. sēdes (prot. Nr. 14, 31.§) lēmumā 

„Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu” 

16. Par naudas balvas piešķiršanu 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 
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Piedalās   
Deputāti:  Aldis BALODIS  

  Andris BERGMANIS 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Juris JAUNZEMS 

  Ainars PIĻECKIS 

Zigurds PURIŅŠ 

Loreta ROBEŽNIECE  

Aivars SEBEŽS 

Gunta STEPANOVA 

Rihards VALTENBERGS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Gunārs ZEME  

    

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ivo BĀRS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs   Dainis EISAKS 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Benita LIELĀMERE 

sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ 

zemes lietu speciālists     Normunds DANENBERGS 

izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja   Inga FREIMANE 

nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA 

projektu speciāliste     Kristīne VĒRDIŅA 

 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus 

jautājumus: 

1. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. KPFI-15.3/104 „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā” īstenošanai 

2. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. KPFI-15.3/123 „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā" īstenošanai 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

4. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas amatu sarakstos 

5. Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles XXX iesniegumu 

 

Pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 32.pantu, kas nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome 

izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu.”, 

atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr. 6/2014 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā 2015.gadā” apstiprināšanu 

2. Par Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr. 3, 7.§) lēmuma „Par piedalīšanos 
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projektos” 2.1., 2.2. un 2.5.punktu grozīšanu 

3. Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

6. Par zemes reformas pabeigšanu Skrundas pilsētā, Skrundas novadā 

7. Par saimniecības „Kvieši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un zemes vienības pievienošanu 

8. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu Pils iela 4B, Skrunda, Skrundas 

novads 

9. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un smilts atradnei XXX, 

Skrundas novadā 

10. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

11. Par dzīvokļu piešķiršanu 

12. Par īres līgumu pagarināšanu 

13. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

15. Par grozījumiem Skrundas novada domes 25.09.2014. sēdes (prot. Nr. 14, 31.§) lēmumā 

„Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu” 

16. Par naudas balvas piešķiršanu 

17. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. KPFI-15.3/104 „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā” īstenošanai 

18. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. KPFI-15.3/123 „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā" īstenošanai 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

20. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas amatu sarakstos 

21. Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles XXX iesniegumu 

 

1. § 

Par Skrundas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošo noteikumu  

Nr. 6/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 2015.gadā” apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

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

„tikai dome var pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā 

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

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

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

pašvaldības savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 

1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1.5 procentus no nekustamā 

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

netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”, atklāti balsojot, „par” - 14 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars 

PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, 

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

- apstiprināt Skrundas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošos noteikumus Nr. 

6/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 2015.gadā” (pielikums Nr. 1 uz  2 lpp.). 
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2. § 

Par Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr. 3, 7. §) lēmuma  

„Par piedalīšanos projektos” 2.1., 2.3. un 2.5.punktu grozīšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām, lai izpildītu savas funkcijas, 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 „tikai dome var pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija 

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

1. grozīt Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr. 3, 7.§) lēmuma „Par 

piedalīšanos projektos” 2.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā   

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” ceturtās 

kārtas ietvaros ar projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Skrundas kultūras namā”. Projekta kopējās izmaksas sastāda 304867.91 

EUR (trīs simti četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro, deviņdesmit viens 

cents). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 230 287.30 EUR (divi simti 

trīsdesmit tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro, trīsdesmit centi). KPFI 

finansējums ir 52.620001% (121 177.18 EUR (viens simts divdesmit viens tūkstotis 

viens simts septiņdesmit septiņi euro, astoņpadsmit centi)) no attiecināmajām 

izmaksām, pašvaldības finansējums ir 47.379999% (109 110.12 EUR (viens simts 

deviņi tūkstoši viens simts desmit euro, divpadsmit centi)) no attiecināmajām 

izmaksām. Projekta neattiecināmās izmaksas 74580.61 EUR (septiņdesmit četri 

tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro, sešdesmit viens cents), 

2. grozīt Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr. 3, 7.§) lēmuma „Par 

piedalīšanos projektos” 2.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” ceturtās 

kārtas ietvaros ar projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Skrundas vidusskolā”. Projekta kopējās izmaksas sastāda 457 173.22 

EUR (četri simti piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro, 

divdesmit divi centi). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 447 031.46 EUR 

(četri simti četrdesmit septiņi tūkstoši trīsdesmit viens euro, četrdesmit seši centi). 

KPFI finansējums ir 65.817001% (294 222.70 EUR (divi simti deviņdesmit četri 

tūkstoši divi simti divdesmit divi euro, septiņdesmit centi)) no attiecināmajām 

izmaksām, pašvaldības finansējums ir 34.182999% no attiecināmajām izmaksām 152 

808.76 EUR (viens simts piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņi euro, 

septiņdesmit seši centi). Projekta neattiecināmās izmaksas ir 10 141.76 EUR (desmit 

tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro, septiņdesmit seši centi), 

3. grozīt Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr. 3, 7.§) lēmuma „Par 

piedalīšanos projektos” 2.5.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” ceturtās 

kārtas ietvaros ar projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Nīkrāces pamatskolā”. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 
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300 468.52 (trīs simti tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi euro, piecdesmit divi centi). 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 299 561.02 EUR (divi simti deviņdesmit 

deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro, divi centi). KPFI finansējums ir 

51.200000% (153 375.24 EUR (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit pieci euro, divdesmit četri centi)) no attiecināmajām izmaksām, 

pašvaldības finansējums ir 48.800000% (146 185.78 EUR (viens simts četrdesmit seši 

tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro, septiņdesmit astoņi centi) no 

attiecināmajām izmaksām. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 907.50 EUR (deviņi 

simti septiņi euro, piecdesmit centi), 

 4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.  
 

3. § 

Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka administratīvās komisijas locekle 

XXX no 06.10.2014. atrodas grūtniecības un dzemdību, un bērna kopšanas atvaļinājumā. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka 

„tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijās, valdēs un darba grupās”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija 

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

2.1. ievēlēt Kristiānu RUBENI par administratīvās komisijas locekli, kamēr no 

prombūtnes darbā atgriežas XXX, 

2.2. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām administratīvās komisijas sastāvs sekojošs: 

komisijas priekšsēdētāja:             Guna SKREBELE, 

komisijas locekļi:                    Inga RENCE – REMTE, 

                                           Benita LIELĀMERE, 

                                           Normunds DANENBERGS, 

                                           Kristiāna RUBENE, 

                                           Ints FOLKMANIS, 

                                           Laimonis BIVBĀNS. 
 

4. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 17 no 09.09.2014. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu, kas nosaka, ka „atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas 

nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktā 

kārtībā”, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka „pārdot publiskas personas mantu 

par brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā 

persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants)”, atklāti 

balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris 

JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. pārdot par brīvu cenu: 



6 

2.1.1. 1900.00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro) nekustamo īpašumu - 

dzīvokli Kušaiņu ielā 4-19, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 93.8 m2,  

2.1.2. 700.00 EUR (septiņi simti euro) nekustamo īpašumu - zemes gabalu 

„Poriņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo 

platību 2.71 ha, 

 2.2. uzaicināt divu nedēļu laikā noslēgt pirkuma līgumu: 

2.1. nekustamam īpašumam - dzīvoklim Kušaiņu ielā 4-19, Kušaiņos, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā - XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, 

2.2. nekustamam īpašumam - zemes gabalam „Poriņi”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā – XXX, dzīvo XXX, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

5. § 

Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas  

protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 17 no 09.09.2014., izsoles noteikumus. 

2. Pamatojoties uz 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", institūcijas, kas organizē 

nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības 

teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. 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 institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā 

internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās 

mantas kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — 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 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, 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 1400 euro,- pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemi un apbūvi „Jasmīni”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto cenu 2000.00 

EUR (divi tūkstoši euro); 

 2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 17 no 

09.09.2014. (pielikums Nr. 2 uz 3 lpp.),  

 2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma - zemes un 

apbūves „Jasmīni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

izsoli,  

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes un apbūves „Jasmīni”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumus 

(pielikums Nr. 3 uz 4 lpp.),  

2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada 

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas       

likuma 11. un 12.panta nosacījumus. 
 

6. § 

Par zemes reformas pabeigšanu Skrundas pilsētā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pārskatu par zemes reformu reglamentējošos normatīvos 

aktos noteikto darbu izpildi: 1. Zemes vienības, kurām kā lietotājs vai tiesiskais valdītājs 

reģistrēta fiziska/juridiska persona; 2. Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti 

zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”; 3. Zemes vienības, kurām kā 

lietotājs vai tiesiskais valdītājs reģistrēta pašvaldība; 4. Zemes vienības, kurām kā tiesiskais 

valdītājs reģistrēta kāda no ministrijām vai VAS „Privatizācijas aģentūra”; 5. Zemes vienības 

ar statusu „Publiskie ūdeņi”; 6. Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas 

pabeigšanai” un 7. Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”, dati uz 03.09.2014.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantu, kas nosaka, ka 

„līdz 2014.gada 30.novembrim attiecīgā pašvaldība sagatavo un iesniedz Valsts zemes 

dienestam paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par zemes reformu 

reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi, tai skaitā norādot zemes platības, 

uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai 

pašvaldības vārda, zemes platības un personas, kuras noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) 

līgumu ar Ministru kabineta noteiktu institūciju vai kurām atjaunotas zemes īpašuma tiesības, 

kā arī informāciju par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto un neizmantoto 

zemi”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

 2.1. apliecināt, ka Skrundas pilsētā, Skrundas novadā ir pabeigta zemes reforma, 

2.2. apstiprināt pārskata faktu uz 03.09.2014. (pielikums Nr. 4 uz 1 lpp, pielikums Nr. 

5 uz 2 lpp, pielikums Nr. 6 uz 6 lpp, pielikums Nr. 7 uz 1 lpp. pielikums Nr. 8 uz 1 lpp. 

pielikums Nr. 9 uz 1 lpp, pielikums Nr. 10 uz 2 lpp), 
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2.3. lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot rīkojuma projektu Ministru kabinetam par 

zemes reformas pabeigšanu Skrundas pilsētā, Skrundas novadā, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

7. § 

Par saimniecības „Kvieši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,  

sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes vienības pievienošanu 

N. KLEINBERGA 

 
1. Skrundas novada dome izskata 25.09.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemtos XXX, 

dzīvo XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un XXX, dzīvo XXX, Rīgā, iesniegumus par 

saimniecības „Kvieši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu 

un zemes vienības pievienošanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka: 

2.1. zemes vienība „Kvieši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 

XXX, 0.6 ha platībā pieder XXX saskaņā ar 25.09.2014. pirkuma līgumu Nr. 167, kas 

sastādīts Skrundas novada bāriņtiesā, Kalēju ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.2. zemes vienība „Kvieši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 

XXX, 1.2 ha platībā pieder XXX saskaņā ar 25.09.2014. pirkuma līgumu Nr. 166, kas 

sastādīts Skrundas novada bāriņtiesā, Kalēju ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

Ministru kabineta 2009. gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” no 03.11.2009., atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija 

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

3.1. sadalīt saimniecību „Kvieši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmai 

zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX, 0.6 ha platībā, piešķirt nosaukumu 

„Kalnieši”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, un pievienot īpašumā esošai 

saimniecībai „Kalnieši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala lietošanas 

mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

3.2. sadalīt saimniecību „Kvieši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā un atdalāmai 

zemes vienībai, kadastra apzīmējumu XXX, 1.2 ha platībā, piešķirt nosaukumu 

„Vītoliņi”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, un pievienot īpašumā esošai 

saimniecībai „Vītoliņi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala lietošanas 

mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 
 

8. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu  

Pils iela 4B, Skrunda, Skrundas novads 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 29.09.2014.Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses 

piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība Pils ielā 4A, 
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Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, pieder XXX saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību. XXX ir zemes gabala daļas nomnieks. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

Ministru kabineta 2009. gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

3.1. izveidot ēku īpašumu un saimniecības ēkai, kura atrodas uz zemes vienības  Pils 

ielā 4A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piešķirt adresi Pils iela 4B, 

Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu  

DANENBERGU. 
 

9. § 

Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un  

smilts atradnei XXX, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.10.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Ivara 

GRUNDMAŅA, dzīvo, XXX, Skrundas novadā,  iesniegumu ar lūgumu izdot Derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnei XXX, kas atrodas zemes īpašumā 

XXX, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes īpašums XXX, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 4.07 

ha, reģistrēts Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 99, zemes īpašuma 

īpašnieks Ivars GRUNDMANIS, personas kods XXX, 

2.2. 25.09.2014. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izdevusi 

Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņu) atradnes pasi, kas derīga līdz 2039.gada 

24.septembrim, un ieguves limitu smilts – grants un smilts atradnei XXX, Skrundas 

novads. Atradnes platība 28.75 tūkst. m2. Derīgo izrakteņu veids: smilts - grants - 

86.54 tūkst. m3; smilts - 137.14 tūkst. m3. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta piektās 

daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves 

limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei,” Ministru kabineta 

2011.gada 06.septembra noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32. un 33.punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu 

par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju un atradnes 

pasi” 4., 5. un 6.punktu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

kas nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, 

atklāti balsojot, „par” - 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Juris JAUNZEMS, 

Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās 

deputāts Ivars GRUNDMANIS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izsniegt Ivaram GRUNDMANIM Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
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atļauju smilts – grants un smilts atradnei XXX, kas atrodas zemes īpašumā XXX, 

Skrundas novadā (pielikums Nr. 11 uz 4 lpp), 

3.2. noteikt, ka atļauja derīga līdz 2039.gada 24.septembrim, 

3.3. noteikt, ka pirms atļaujas saņemšanas Ivaram GRUNDMANIM nepieciešams 

samaksāt valsts nodevu 142.29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro, divdesmit 

deviņi centi), ieskaitot to Skrundas novada pašvaldības kontā, 

3.4. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi būvvaldes vadītāju Kasparu DZENI un 

pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

10. § 

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 02.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

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

Skrundā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 09.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, 

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

Rudbāržos, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 08.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt 

dzīvokli „Pumpuros”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 29.09.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos. 

3. Izvērtējot Skrundas novada Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, personīgos 

iesniegumus, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

4.pantu, kas nosaka „pašvaldība, kura sniedz palīdzību”, 7.pantu, kas nosaka „kārtība, kādā 

reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā”, 8.pantu „par palīdzības 

reģistru”, un 14.pantu, kas nosaka „personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām 

kārtām”, un 15.pantu, kas nosaka „personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā 

kārtībā”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu 

risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

vispārējā kārtībā, 

3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu 

risināšanas reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

vispārējā kārtībā, 

3.3. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu 

jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību 

nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.4. uzņemt XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu 

risināšanas reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

vispārējā kārtībā, 

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
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11. § 

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, ka: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 09.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 08.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli „Pumpuros”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 29.09.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 06.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā. 

3. Izvērtējot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju un 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas nosaka 

palīdzības veidus, 16.pantu „noteikumi, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai” 

19.pantu, kas nosaka „īres līguma termiņu”, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām” 10.pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais 

dzīvoklis, un  11.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, atklāti balsojot, „par” - 

14 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, 

Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XXX pagastā, 

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

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

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.5. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA ”Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

12. § 

Par īres līgumu pagarināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par īres 

līgumu pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 09.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 08.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 24.09.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 29.09.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, 
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Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 09.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 10.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 13.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.pantu, kas 

nosaka, ka „izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz 

kādu termiņu slēdzams īres līgums” un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, kas nosaka, 

dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumus un 6.pantu, kas nosaka dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņu, un likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 10.pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis un  11.pantu, kas 

nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija 

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

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

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

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

vienu gadu, 

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

sešiem mēnešiem, 

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

nenoteiktu laiku, 

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

sešiem mēnešiem, slēdzot vienošanos par parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība”, 

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

gadu, 

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

sešiem mēnešiem, 

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

locekli Gunu SKREBELI. 
 

13. § 

Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par  atteikumu 

no piešķirtā dzīvokļa. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā 

29.09.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar atteikumu 

no piešķirtā dzīvokļa XXX pagastā, Skrundas novadā. 

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

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars 

PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, 

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

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

dzīvokli XXX pagastā, Skrundas novadā, ar 2014.gada 1.novembri, 
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

14. § 

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 27.08.2014. saņemts iesniegums no XXX, dzīvo 

XXX, Skrundas novadā, par XXX, personas kods XXX, un XXX, personas kods 

XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas 

novadā: 

2.1.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder 

XXX, 

2.1.2. 04.09.2014. XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas 

novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.1.3. XXX un XXX līdz šim brīdim (16.10.2014.) Skrundas novada 

pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu. 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 06.10.2014. saņemts iesniegums no XXX, dzīvo 

XXX pagastā, Skrundas novadā, par XXX, personas kods XXX, deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX pagastā, Skrundas novadā: 

2.2.1. nekustamais īpašums XXX pagastā, Skrundas novadā, ir īres dzīvoklis, 

uz XXX vārda, 

2.2.2. 08.10.2014. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.2.3. XXX līdz šim brīdim (16.10.2014.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 09.10.2014. saņemts iesniegums no XXX, XXX, par 

XXX, personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības 

nekustamā īpašuma XXX pagastā, Skrundas novadā: 

2.3.1. nekustamais īpašums XXX pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.3.2. 10.10.2014. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3.3. XXX līdz šim brīdim (16.10.2014.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Pamatojoties uz „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11.pantu, kas paredz deklarēto ziņu 

pārbaudi, un 12.pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, 

Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu”, un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par” - 14 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars 

PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, 

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

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX pagastā, Skrundas 

novadā, 

3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX pagastā, Skrundas 

novadā, 

3.3. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX pagastā, Skrundas 

novadā, 
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3.4. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX pagastā, Skrundas 

novadā, 

3.5. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

FREIMANI. 
 

15. § 

Par grozījumiem Skrundas novada domes 25.09.2014.  

sēdes (prot. Nr. 14, 31.§) lēmuma “Par Skrundas novada  

domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS atvaļinājuma piešķiršanu” 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS 

25.09.2014. iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas 

nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti 

balsojot, „par” - 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris 

JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās domes 

priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

1. grozīt Skrundas novada domes 25.09.2014. sēdes (prot. Nr. 14, 31.§) lēmuma „Par 

Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu” 2.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

„piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI apmaksātu 

ikgadējā atvaļinājuma daļu no 22.10.2014. līdz 03.11.2014.”, 

2. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi algu grāmatvedi Salumeju BALCERI  un 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 
 

16. § 

Par naudas balvas piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma” 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka „naudas balvu ne vairāk kā 

vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, sakarā ar amatpersonai vai pašvaldības 

institūciju svarīgu sasniegumu, ņemot vērā amatpersonas ieguldījumu pašvaldības mērķu 

sasniegšanā” un „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” (apstiprināts ar 

Skrundas novada domes lēmumu no 26.04.2012. (prot. Nr. 7, 1.§) ar grozījumiem) (turpmāk – 

Nolikums) 8.1.2.punktu, kas nosaka, ka „Naudas balvu var piešķirt amatpersonai 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”. Ņemot vērā 

Nellijas KLEINBERGAS ieguldījumu Skrundas novada pašvaldības mērķu sasniegšanā un 

personīgo ieguldījumu pašvaldības darbā, konkrētā situācija tiek attiecināta uz Nolikuma 

8.1.2.punkta „u.c.” gadījumu. Nolikuma 8.3.punkts, kas nosaka, ka „naudas balvas Skrundas 

novada Domes deputātiem piešķir ar Domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (ALDIS 

BALODIS, IVARS GRUNDMANIS, ZIGURDS PURIŅŠ, LORETA ROBEŽNIECE, 

AIVARS SEBEŽS, RIHARDS VALTENBERGS, GUNTA STEPANOVA, ALDIS 

ZALGAUCKIS, AINĀRS ZANKOVSKIS, GUNĀRS ZEME), „pret” - nav, „atturas” – 3 

(Andris BERGMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS), balsojumā nepiedalās domes 

priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:  

1. piešķirt un izmaksāt naudas balvu Skrundas novada domes priekšsēdētājai Nellijai 
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KLEINBERGAI – vienas mēnešalgas apmērā par Skrundas novada vārda 

popularizēšanu starptautiskā mērogā, līdzdalību valsts politikas sabiedriskajās 

aktivitātēs, pašvaldības mērķu sasniegšanu un personīgo ieguldījumu pašvaldības 

darbā,  

2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi algu grāmatvedi Salumeju BALCERI. 
 

17. § 

Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. KPFI-15.3/104  

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas  

samazināšanai Skrundas vidusskolā” īstenošanai  
N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz 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”, 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”, 

atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

1. ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 411 075.85 EUR (četri simti 

vienpadsmit tūkstoši septiņdesmit pieci euro, astoņdesmit pieci centi) apmērā uz 20 

gadiem ar Valsts Kases noteikto procentu likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 

2015.gada martu, projekta Nr.KPFI-15.3/104 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā” īstenošanai, aizņēmuma atmaksu 

garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

18. § 

Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. KPFI-15.3/123  

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas  

samazināšanai Nīkrāces pamatskolā" īstenošanai 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz 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”, 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”, 

atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

1. ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 274 482.29 EUR (divi simti 

septiņdesmit  četri tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro, divdesmit deviņi centi) 

apmērā uz 20 gadiem ar Valsts Kases noteikto procentu likmi, pamatsummas atmaksu 

uzsākot ar 2015.gada martu, projekta Nr. KPFI-15.3/123 “Kompleksi risinājumi 
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siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” īstenošanai, 

aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

19. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  

parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

N. KLEINBERGA, I.FLUGRĀTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības nodokļu administratores Aijas 

KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

bezstrīdus kārtībā no SIA „INICIATĪVA EUROPA”, kura pēc nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājusi likumā noteiktos 

nodokļu maksājumus. 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA informē, ka iepriekšējā izsole ir atcelta, bet jauna izsole 

paredzēta 2014.gada 6.novembrī. Pašvaldība piedzen papildus parādus tam, ko pašvaldība jau 

ir pieprasījusi. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. XXX, reģistrācijas Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā par laika periodu no 

14.04.2014. līdz 20.10.2014. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir 2872.05 EUR 

(divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi euro, pieci centi), t.sk. pamatparāds 

1926.90 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit seši euro deviņdesmit centi), 

nokavējuma nauda 945.15 EUR (deviņi simti četrdesmit pieci euro, piecpadsmit 

centi). 

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. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas 

paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas 

termiņa iestāšanās brīža. Piespiedu izpildes termiņa noilgums tiek apturēts likumā „Par 

nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos un piespiedu zemes nomas gadījumā, ja 

iznomātājs ir iesniedzis tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu 

uz laiku līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim” un likuma „Par nodokļiem nodevām” 

18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: 

piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un 

citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un 26.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka ”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu 

aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu 

administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda 

naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, 

un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī 

izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu 

administrācija piedzen bezstrīda kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu”, atklāti balsojot, „par” - 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Juris 

JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, 



17 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu no: 

3.1.1. XXX, reģistrācijas Nr.XXX, juridiskā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu XXX, Skrundas novadā, 2872.05 

EUR (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi euro, pieci centi), t.sk. pamatparāds 

1926.90 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit seši euro, deviņdesmit centi), 

nokavējuma nauda 945.15 EUR (deviņi simti četrdesmit pieci euro, piecpadsmit 

centi); 

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.  
 

20. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības  

Izglītības nodaļas amatu sarakstos 

N. KLEINBERGA, I.FLUGRĀTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Izglītības nodaļas vadītājas Ingas FLUGRĀTES 

iesniegto priekšlikumu par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas 

amatu sarakstos. 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu izglītības nodaļas vadītājai Ingai 

FLUGRĀTEI, kura  paskaidro, ka ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par 

pedagogu darba samaksas noteikumiem atkarībā no tā, ko drīkst maksāt no valsts budžeta 

mērķdotācijām. Līdz ar to nevar maksāt vairāk tiem metodisko apvienību vadītājiem, kuri 

vada kādu konkrētu priekšmetu vai jomas metodisko apvienību. Lai to varētu darīt 

pašvaldība, visizdevīgāk ar šiem cilvēkiem ir slēgt darba līgumu, bet, lai to noslēgtu, ir 

nepieciešamas šādas štata vietas amatu sarakstos 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.332 ,,Grozījumi 

Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 ,,Pedagogu darba samaksas 

noteikumi””, likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu 2.punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības 

dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars 

PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

dome nolemj: 

2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta izmaiņas (pielikums 

Nr. 12 uz 1 lpp.). 

2.2. finansējuma avots – Izglītības nodaļas darba algas ekonomijas fonds,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības nodaļas vadītāju Ingu 

FLUGRĀTI, administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI, finanšu 

nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un grāmatvedi Salumeju BALCERI. 
 

      21. § 

Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” valdes  

locekles XXX iesniegumu 
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata 12.09.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

nodibinājuma „Fonda Sibīrijas bērni” valdes locekles XXX iesniegumu par finansiālu 

atbalstu projektam „Runājošā grāmata „Sibīrijas bērni”” un ceļojošai izstādei „Sibīrijas 
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bērni”. 

2. Pamatojoties uz 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” - 14 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

2.1. novirzīt 100 EUR (viens simts euro) no 2014. gada kultūras pasākumiem 

paredzētiem budžeta līdzekļiem nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”, reģ. Nr. 

40008057169, adrese Graudu iela 41A, Rīga, LV-1058, projekta „Runājošā grāmata 

„Sibīrijas bērni”” un ceļojošās izstādes  „Sibīrijas bērni” veidošanai, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI. 
 

 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo domes 

sēdi par slēgtu. Nellija KLEINBERGA informē, ka nākamo domes sēdi sasauks Vēlēšanu 

komisijas vadītājs Māris BENEFELDS.  

 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga 

         21.10.2014. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

         21.10.2014.  

  

 


