
1 

 

  

 

 

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. 14 

Skrundas novadā,        2014. gada 25. septembrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2014 “Grozījumi 2014. gada 23. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2014 “Skrundas novada pašvaldības 2014. gada budžets”” apstiprināšanu 

2. Par nekustamā  īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 

2014. – 2016. gadam apstiprināšanu 

4. Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iesniegumu 

5. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un angāram – noliktavai Vakara ielā 5A, Skrundā, 

Skrundas novadā 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Kazaiši”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

7. Par saimniecības “Saulītes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

8. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu 

9. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

10. Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada 

pašvaldības vārda 

11. Par zemes vienību platību precizēšanu Skrundas novadā 

12. Par Rudbāržu pagasta padomes 20.04.2009. sēdes (prot. Nr. 5, 11.§) lēmuma “Par 

lietošanas tiesību izbeigšanu, jaunu nosaukumu piešķiršana” 6. un 8.punkta grozīšanu 

13. Par Nīkrāces pagasta padomes 24.02.2009. sēdes (prot. Nr. 2, 1.§) lēmuma “Par lietošanas 

tiesību izbeigšanu” 2. un 5.punkta grozīšanu 

14. Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 25.01.2007. sēdes (prot. Nr. 1, 13.§) 

lēmuma “Par lietošanas tiesību izbeigšanos” pielikuma 2. un 5. punkta grozīšanu 

15. Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.02.2009. sēdes (prot. Nr. 2, 8.§) 

lēmuma “Par lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu 

16. Par Skrundas novada domes 28.07.2011. sēdes (prot. Nr. 10, 14.§) lēmuma “Par lietošanas 

tiesību izbeigšanu” pielikuma Nr. 8, 1.punkta grozīšanu 

17. Par Skrundas novada domes 29.05.2014. sēdes (prot. Nr. 6, 18.§) lēmuma “Par zemes 

ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejas Līdumnieki”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā” grozīšanu 
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18. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos  

19. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības noteikumos “Kārtībā, kādā Skrundas 

novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

20. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.8/2011 “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas 

izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošajās 

iestādēs” 

21. Par Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikuma 

apstiprināšanu 

22. Par Skrundas novada interešu izglītības jautājumu, programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales kārtības komisijas apstiprināšanu 

23. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

24. Par dzīvokļu piešķiršanu 

25. Par dzīvokļa maiņu 

26. Par īres līguma pagarināšanu 

27. Par īres līgumu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Zigurds PURIŅŠ 

Aldis BALODIS  

Gunārs ZEME  

  Ainārs ZANKOVSKIS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Loreta ROBEŽNIECE  

Aivars SEBEŽS 

Ivo BĀRS  

Rihards VALTENBERGS  

Ivars GRUNDMANIS  

Gunta STEPANOVA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs   Dainis EISAKS 

p/a “Sociālais dienests” direktore    Anda VĪTOLA 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Dzintra VEĢE 

zemes lietu speciālists     Normunds DANENBERGS 

sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ 

p/i “Alternatīvās aprūpes dienas centrs” vadītāja Daina ĀBELE 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus 

jautājumus: 
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1. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Poriņi 1”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

3. Par ēkas īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un zemes vienības platības noteikšanu 

ēkas uzturēšanai 

4. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz LR “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” - 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo 

BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2014 “Grozījumi 2014. gada 23. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2014 “Skrundas novada pašvaldības 2014. gada budžets”” apstiprināšanu 

2. Par nekustamā  īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 

2014. – 2016. gadam apstiprināšanu 

4. Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iesniegumu 

5. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un angāram – noliktavai Vakara ielā 5A, Skrundā, 

Skrundas novadā 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Kazaiši”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

7. Par saimniecības “Saulītes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

8. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu 

9. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

10. Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada 

pašvaldības vārda 

11. Par zemes vienību platību precizēšanu Skrundas novadā 

12. Par Rudbāržu pagasta padomes 20.04.2009. sēdes (prot. Nr. 5, 11.§) lēmuma “Par 

lietošanas tiesību izbeigšanu, jaunu nosaukumu piešķiršana” 6. un 8.punkta grozīšanu 

13. Par Nīkrāces pagasta padomes 24.02.2009. sēdes (prot. Nr. 2, 1.§) lēmuma “Par lietošanas 

tiesību izbeigšanu” 2. un 5.punkta grozīšanu 

14. Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 25.01.2007. sēdes (prot. Nr. 1, 13.§) 

lēmuma “Par lietošanas tiesību izbeigšanos” pielikuma 2. un 5. punkta grozīšanu 

15. Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.02.2009. sēdes (prot. Nr. 2, 8.§) 

lēmuma “Par lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu 

16. Par Skrundas novada domes 28.07.2011. sēdes (prot. Nr. 10, 14.§) lēmuma “Par lietošanas 

tiesību izbeigšanu” pielikuma Nr. 8, 1.punkta grozīšanu 

17. Par Skrundas novada domes 29.05.2014. sēdes (prot. Nr. 6, 18.§) lēmuma “Par zemes 

ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejas Līdumnieki”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā” grozīšanu 

18. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos  

19. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības noteikumos “Kārtībā, kādā Skrundas 

novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 
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20. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.8/2011 “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas 

izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošajās 

iestādēs” 

21. Par Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikuma 

apstiprināšanu 

22. Par Skrundas novada interešu izglītības jautājumu, programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales kārtības komisijas apstiprināšanu 

23. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

24. Par dzīvokļu piešķiršanu 

25. Par dzīvokļa maiņu 

26. Par īres līguma pagarināšanu 

27. Par īres līgumu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

28. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

29. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Poriņi 1”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

30. Par ēkas īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un zemes vienības platības noteikšanu 

ēkas uzturēšanai 

31. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu 

 

1. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2014 “Grozījumi 2014. gada 23. janvāra  

saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 “Skrundas novada pašvaldības  

2014. gada budžets”” apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

„pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par 

pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

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

pašvaldības domes (padomes) ēkā un pakalpojumu centros”, atklāti balsojot, „par” – 12 

(Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards 

VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), 

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

 - apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2014 “Grozījumi 2014.gada 23.janvāra 

 saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Skrundas  novada pašvaldības 2014.gada budžets””

 (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.). 
 

2. § 

Par nekustamā  īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

N. KLEINBERGA 
 

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

KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

bezstrīdus kārtībā no personām, kuras pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojumu un brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājušas likumā noteiktos nodokļu 

maksājumus. 

2.   Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 18.09.2014. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir 
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EUR 25.64 (divdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi), t.sk. pamatparāds EUR 24.38 

(divdesmit četri euro, trīsdesmit astoņi centi), nokavējuma nauda EUR 1.26 (viens 

euro, divdesmit seši centi), 

2.2. XXX, reģistrācijas Nr.XXX, adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

pašvaldības budžetā uz 18.09.2014. par bijušiem īpašumiem XXX, Skrundas novadā, 

ir EUR 372.40 (trīs simti septiņdesmit divi euro, četrdesmit centi), t.sk. pamatparāds 

EUR 353.93 (trīs simti piecdesmit trīs euro, deviņdesmit trīs centi), nokavējuma nauda 

EUR 18.47 (astoņpadsmit euro, četrdesmit septiņi centi), 

2.3. XXX, reģistrācijas Nr.XXX, juridiskā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 18.09.2014. par īpašumiem XXX, Skrundas novadā, ir 

EUR 650.93 (seši simti piecdesmit euro, deviņdesmit trīs centi), t.sk. pamatparāds 

EUR 582.63 (pieci simti astoņdesmit divi euro, sešdesmit trīs centi), nokavējuma 

nauda EUR 68.30 (sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi), 

2.4. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 18.09.2014. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, EUR 

68.87 (sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit septiņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 49.50 

(četrdesmit deviņi euro, piecdesmit centi), nokavējuma nauda EUR 19.37 

(deviņpadsmit euro, trīsdesmit septiņi 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” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo 

BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, 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. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par īpašumu „XXX, Skrundas novadā, EUR 25.64 (divdesmit pieci euro, 

sešdesmit četri centi), t.sk. pamatparāds EUR 24.38 (divdesmit četri euro, trīsdesmit 

astoņi centi), nokavējuma nauda EUR 1.26 (viens euro, divdesmit seši centi), 

3.1.2. XXX, reģistrācijas Nr.XXX, adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par bijušiem īpašumiem XXX, Skrundas novadā, EUR 372.40 (trīs simti septiņdesmit 
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divi euro, četrdesmit centi), t.sk. pamatparāds EUR 353.93 (trīs simti piecdesmit trīs 

euro, deviņdesmit trīs centi), nokavējuma nauda EUR 18.47 (astoņpadsmit euro, 

četrdesmit septiņi centi), 

3.1.3. XXX, reģistrācijas Nr.XXX, juridiskā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par īpašumiem XXX, Skrundas novadā, EUR 650.93 (seši simti piecdesmit 

euro, deviņdesmit trīs centi), t.sk. pamatparāds EUR 582.63 (pieci simti astoņdesmit 

divi euro, sešdesmit trīs centi), nokavējuma nauda EUR 68.30 (sešdesmit astoņi euro, 

trīsdesmit centi), 

3.1.4. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu EUR 68.87 (sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit septiņi centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 49.50 (četrdesmit deviņi euro, piecdesmit centi), nokavējuma nauda 

EUR 19.37 (deviņpadsmit euro, trīsdesmit septiņi 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.  
 

3. § 

Par Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programmas 2014. – 2016. gadam apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

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

“pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana)”, 

Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts 

autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldību speciālo budžetu ceļu un ielu fondu izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām 

vidēja termiņa programmām trijiem gadiem, atklāti balsojot, “par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, 

Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars 

GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programmu 2014.-2016.gadam (pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.), 

2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam 

finansējumam kārtējam gadam,  

3. Noteikt, ka Skrundas novada pašvaldība autoceļu ikdienas uzturēšanai izmanto 

Ministru kabineta 2010.gada 09.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 

specifikācijas, 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoram 

Guntim PUTNIŅAM. 

4. § 

Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iesniegumu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.08.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģionālā centra, adrese Aizputes 

iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads, vadītājas XXX iesniegumu par nepieciešamajām telpām 

Skrundas Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta darbiniekiem pašreiz nomāto telpu 

remonta laikā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
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2.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir veselības ministra pakļautībā 

esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot vienotu valsts politiku 

neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā, 

2.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Skrundas punkta darbības veikšanai 

nepieciešamās telpas Nr. 5, 13 atrodas XXX, Skrundas novadā, 1.stāvā ar kopējo platību 

18.6 m2.  

3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska persona var savu 

mantu nodot lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, pamatojoties uz 5.panta trešo daļu, 

kas nosaka, ka „ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem 

lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā 

manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un 

lietderība; 3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi, 

kad nodotā manta atdodama atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai 

nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir 

jānodrošina iedzīvotājiem sociālā palīdzība, atklāti balsojot, „par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, 

Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars 

GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. nodot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģionālam 

centram, adrese Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads, bezatlīdzības lietošanā 

telpas Nr. 5, 13 (pielikums Nr. 3 uz 1 lpp.), kopējā platība 18.6 m2, XXX, Skrundas 

novadā, līdz 07.11.2014., dienesta darbības nodrošināšanai, 

3.2. slēgt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

5. § 

Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un angāram –  

noliktavai Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adreses piešķiršanu zemes vienībai un angāram-noliktavai Vakara ielā 5A, 

Skrundā, Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība Vakara ielā 5A, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra XXX, piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar 

26.11.2009. Skrundas novada domes sēdes (prot. Nr. 14, 15.§) lēmumu „Par pašvaldībai 

piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu Skrundas pilsētā”. 

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 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo 

BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija 

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

2.1. piešķirt zemes vienībai 0.4083 ha platībā, kadastra Nr. XXX, un uz zemes 

vienības atrodošam angāram-noliktavai, kadastra apzīmējums XXX, adresi Vakara iela 

5A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 
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2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

6. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Kazaiši”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.09.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX novadā, iesniegumu par zemes gabala „Kazaiši”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta 

izstrādei. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Kazaiši”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX, saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību Nr. 180.  

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, Ministru 

kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieces zemes ierīcības projekta izstrādes 

ierosinājums nekustamā īpašuma „Kazaiši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai 

ir pamatots. 

Atklāti balsojot, „par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, 

Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Kazaiši”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā ar 

zemes gabala sadalīšanu,  

 3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

7. § 

Par saimniecības “Saulītes”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 

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

dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par saimniecības „Saulītes”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „Saulītes”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 0.8 ha platībā pieder XXX saskaņā ar 

10.09.2014. pirkuma līgumu.  

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās 
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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” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, 

Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars 

SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta 

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

nolemj: 

2.1. sadalīt saimniecību „Saulītes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmai 

zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX, 0.8 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu 

„Saulīši”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala lietošanas 

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

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

8. § 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Rudbāržkalns”, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, sadalīšanu, adreses 

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „Rudbāržkalns”, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, piekrīt 

pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr.14, 16.§) lēmumu 

„Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu laiku apvidos”. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka 

„pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt 

kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī 

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra 

noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, „par” – 

12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards 

VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), 

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

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

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, un atdalāmām zemes 

vienībām: 

2.1.1. 0.35 ha platībā un uz tās atrodošai sakaru mājai (kadastra apzīmējums 

XXX) piešķirt adresi Dīķu iela 8, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, LV-3324, zemes vienības lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska 

rakstura uzņēmumu apbūve, 

2.1.2. 0.15 ha platībā piešķirt adresi Dīķu iela 6, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības lietošanas mērķis – 1003 – 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 

2.2. paliekošai zemes vienībai 0.6076 ha platībā piešķirt adresi Dīķu iela 10, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības lietošanas mērķis – 

1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 
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2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

9. § 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 02.09.2014. vēstuli Nr. 

2-13-K/1930 par kadastra datu sakārtošanu.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo 

BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija 

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

2.1. piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX (zemes vienības kadastra apzīmējums XXX, platība 22.14 

ha), nosaukumu „Vecspailes”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības 

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

mežsaimniecība, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

10. § 

Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz  

Skrundas novada pašvaldības vārda 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” 

– 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards 

VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. uzņemt bilancē un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli 

„Saulstari”-17, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

11. § 

Par zemes vienību platību precizēšanu Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata VZD Kurzemes reģionālās nodaļas saņemto informāciju no 

Nekustamo īpašumu Valsts kadastra informācijas sistēmas. 

2. Pamatojoties Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.3.punktu, kas nosaka, ka „par 

atšķirību starp Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrēto platību un kadastra 
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kartes platību, kas pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas, attiecībā uz pašvaldībai 

piekrītošām zemēm Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība informē vietējo 

pašvaldību, kas pieņēmusi lēmumu par zemes piekritību vai piederību pašvaldībai. Kadastra 

informācijas sistēmā reģistrē precizēto zemes vienības platību atbilstoši vietējās pašvaldības 

precizētajam lēmumam par zemes vienības platību” un Skrundas novada teritorijas 

plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo 

BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija 

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

2.1. precizēt un noteikt Skrundas novada pašvaldībai piekritīgo un piederīgo zemes 

vienību platības (pielikums Nr. 4 uz 2 lp.),  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

12. § 

Par Rudbāržu pagasta padomes 20.04.2009. sēdes (prot. Nr. 5, 11.§) lēmuma “Par 

lietošanas tiesību izbeigšanu, jaunu nosaukumu piešķiršana” 6. un 8.punkta grozīšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata no Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts 

kadastra informācijas sistēmas saņemto informāciju. 

2. Pamatojoties uz 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 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards 

VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. grozīt Rudbāržu pagasta padomes 20.04.2009. sēdes (prot. Nr.5, 11.§) lēmuma 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, jaunu nosaukumu piešķiršana” 6.punktu un 

izteikt to šādā redakcijā: 

“izbeigt zemes lietošanas tiesības XXX, personas kods XXX, uz zemes lietojumu 

XXX, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 1.5371 ha platībā”, 

2.2. grozīt Rudbāržu pagasta padomes 20.04.2009. sēdes (prot. Nr.5, 11.§) lēmuma 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, jaunu nosaukumu piešķiršana” 8.punktu un 

izteikt to šādā redakcijā: 

“izbeigt zemes lietošanas tiesības XXX, personas kods XXX, uz zemes lietojumu 

XXX, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 1.7695 ha platībā”, 

2.3. zemes vienības ieskaitīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību fondā, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

Par Nīkrāces pagasta padomes 24.02.2009. sēdes (prot. Nr. 2, 1.§) lēmuma “Par 

lietošanas tiesību izbeigšanu” 2. un 5.punkta grozīšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata no Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts 

kadastra informācijas sistēmas saņemto informāciju. 

2. Pamatojoties uz 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 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards 

VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome, nolemj: 
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2.1. grozīt Nīkrāces pagasta padomes 24.02.2009. (prot. Nr.2, 1.§) lēmuma „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu” 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“izbeigt zemes lietošanas tiesības XXX uz zemes lietojumu XXX, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, 0.1558 ha platībā”, 

2.2. grozīt Nīkrāces pagasta padomes 24.02.2009. (prot. Nr.2, 1.§) lēmuma „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu” 5.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“izbeigt zemes lietošanas tiesības XXX uz zemes lietojumu XXX, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, 0.594 ha platībā”, 

2.3. zemes vienības ieskaitīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību fondā, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

14. § 

Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 25.01.2007. sēdes (prot. Nr. 1, 13.§) 

lēmuma “Par lietošanas tiesību izbeigšanos” pielikuma 2. un 5. punkta grozīšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata no Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts 

kadastra informācijas sistēmas saņemto informāciju. 

2. Pamatojoties uz 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 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards 

VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. grozīt Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 25.01.2007. sēdes (prot Nr.1, 

13.§) lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos” pielikuma 2.punktu un 

izteikt to šādā redakcijā: 

“izbeigt zemes lietošanas tiesības XXX, personas kods XXX, uz zemes lietojumu 

XXX, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 0.29 ha platībā”, 

2.2. grozīt Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 25.01.2007. sēdes (prot Nr.1, 

13.§) lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos” pielikuma 5.punktu un 

izteikt to šādā redakcijā: 

“izbeigt zemes lietošanas tiesības XXX, personas kods XXX, uz zemes lietojumu 

XXX, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 0.552 ha platībā”,  

2.3. 2.1. un 2.3.punktā minētās zemes vienības ieskaitīt pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību fondā (pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.), 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

15. § 

Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.02.2009. sēdes  

(prot. Nr. 2, 8.§) lēmuma “Par lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata no Valsts zemes dienesta saņemto informāciju no 

Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas. 

2. Pamatojoties uz 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 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards 

VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. grozīt Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.02.2009. sēdes (prot. Nr.2, 
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8.§) lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos” 2.1.punktu un izteikt to šādā 

redakcijā: 

“izbeigt zemes lietošanas tiesības Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes 

lietotājiem pēc pievienotā saraksta” (pielikums Nr. 6 uz 1 lpp.), 

2.2. pielikumā Nr. 6 minētās zemes vienības ieskaitīt pašvaldībai piekrītošo zemes 

vienību fondā, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

Par Skrundas novada domes 28.07.2011. sēdes (prot. Nr. 10, 14.§) lēmuma “Par 

lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma Nr. 8, 1.punkta grozīšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata no Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts 

kadastra informācijas sistēmas saņemto informāciju. 

2. Pamatojoties uz 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 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards 

VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. grozīt Skrundas novada domes 28.07.2011. sēdes (prot. Nr.2, 8.§) lēmuma „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanos” pielikuma 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“izbeigt zemes lietošanas tiesības XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, uz zemes lietojumu XXX, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, kadastra 

apzīmējums XXX, 0.5027 ha platībā, domājamā daļa 1/1”,  

2.2. 2.1.punktā minēto zemes vienību ieskaitīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 

fondā, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

17. § 

Par Skrundas novada domes 29.05.2014. sēdes (prot. Nr. 6, 18.§) lēmuma “Par zemes 

ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejas Līdumnieki”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā” grozīšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par Skrundas novada domes 29.05.2014. sēdes (prot. Nr.6, 18.§) lēmuma „Par 

zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lejas Līdumnieki”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā” grozīšanu. 

2. Pamatojoties uz 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 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards 

VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. grozīt Skrundas novada domes 29.05.2014. sēdes (prot. Nr.6, 18.§) lēmumu „Par 

zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lejas 

Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā” un izteikt lemjošo daļu šādā 

redakcijā: 

“2.1. apstiprināt 30.04.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 
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2.2. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmai zemes vienībai 1.144 

ha platībā piešķirt nosaukumu un adresi „Dimanti”, Nīkrāces pagasts, Skrundas 

novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūve, 

2.3. paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 31.6 ha platībā atstāt 

nosaukumu „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes 

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

lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.” 
 

18. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Izglītības nodaļas vadītājas Ingas FLUGRĀTES iesniegto 

priekšlikumu par izmaiņām Skrundas novada izglītības iestāžu 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” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, 

Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars 

GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta izmaiņas (pielikums Nr. 7 

uz 3 lpp.). 

2.2. finansējuma avots – izglītības iestāžu darba algas ekonomijas fonds, saskaņā ar 

izglītības iestāžu tarifikācijām, 

2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izglītības nodaļas vadītājai Ingai FLUGRĀTEI, 

Finanšu nodaļas vadītājai Inārai MUCENIECEI un grāmatvedei Salumejai 

BALCEREI. 
 

19. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības noteikumos “Kārtībā, kādā Skrundas 

novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz Vispārējā izglītības likuma 17. panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldība nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no 

budžeta, Ministru kabineta 2014.gada 17. jūnija noteikumiem Nr.333 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2009.gada  22.decembra noteikumos Nr. 1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai", 

un  Ministru kabineta 2014.gada 17. jūnija noteikumiem Nr.332 Grozījumi Ministru kabineta 

2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”, atklāti 

balsojot, “par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915
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Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija 

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

1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības NOTEIKUMOS “Kārtība, kādā Skrundas 

novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 

izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” šādus grozījumus:  

1.1. aizstāt 2.6.3. apakšpunktā  skaitli ,,0.80” ar skaitli,,0.75”, 

1.2. izslēgt apakšpunktu 2.13., 

1.3. izteikt apakšpunktu 2.14. šādā redakcijā: 

“Pedagogiem, kuriem piešķirta 3.,4. un 5. kvalitātes pakāpe, piemaksu nosaka attiecīgi 

31.87 euro, 79.68 euro un 99.60 euro apmērā par vienu pedagoga darba likmi 

proporcionāli tarificētajai slodzei. Izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, 

izglītības metodiķiem minēto piemaksu par pedagoģisko darbu nosaka proporcionāli 

tarificētajai stundu slodzei, neieskaitot viņu amatalgu.”, 

1.4. izteikt  4.3 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Skrundas novada dome nosaka direktoru amata algas: 

Skolēnu skaits 

izglītības iestādē 

Algas likme 

(euro) 

Līdz 100 700.05 

No 101 līdz 150 715.70 

No 151 līdz 250 737.05 

No 251 līdz 400 min 761.24” 

2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI. 
 

 

 

 

20. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.8/2011 “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas 

izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada 

vispārizglītojošajās iestādēs” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Izglītības nodaļas vadītājas Ingas FLUGRĀTES iesniegto 

priekšlikumu par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošajos 

noteikumos  Nr. 8/2011 ,,Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs”. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumiem Nr.872 ,,Noteikumi par 

pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos’’  5. punktu, kas nosaka, ka “personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot 

invaliditātes apliecību, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā 

pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā, reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes 

maršrutā” un 9.punktu, kas nosaka, ka ,, Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās 

pamatizglītības iestādēs (1.–9.klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā 

par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” un  likuma 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915
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“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, 

Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj:  

2.1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos  

Nr. 8/2011 ,,Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs” 

šādus grozījumus: 

2.2. papildināt saistošos noteikumus ar punktu 3.5. un izteikt šādā redakcijā: 

“Izglītojamajiem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuri nevar izmantot sabiedrisko 

transportu nokļūšanai līdz izglītības iestādei un atpakaļ līdz mājām, vai sabiedriskais 

transports nav pieejams, vienam no vecākiem vai izglītojamā likumiskajam pārstāvim 

kompensē izdevumus  (turpmāk - kompensācija) izglītojamā nogādāšanai līdz tuvākajai 

atbilstošajai izglītības iestādei un atpakaļ līdz mājām šādā kārtībā:   

3.5.1. Viens no izglītojamā vecākiem vai likumiskais izglītojamā pārstāvis iesniedz 

Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļā iesniegumu (Pielikums Nr2), iesniegumam 

pievienojot izziņu no izglītības iestādes par apmeklēto dienu skaitu, par iepriekšējo 

mēnesi; 

3.5.2. Pirmo reizi iesniedzot iesniegumu, iesniegumam pievieno  pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinuma kopiju, par izglītojamā veselības stāvoklim, spējām un 

attīstības līmenim nepieciešamo izglītības programmu, veselības un darbspēju ekspertīzes 

komisijas atzinuma kopiju, izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju;  

3.5.3. Transporta izdevumu kompensāciju aprēķina un piešķir šādā kārtībā: attālums līdz 

tuvākajai atbilstošajai izglītības iestādei turp un atpakaļ tiek reizināts ar mācību dienu 

skaitu, kurās izglītojamais ir apmeklējis izglītības iestādi un tiek reizināts ar degvielas 

patēriņu vidēji 10 l uz 100 km un ar vidējo degvielas cenu; 

3.5.4. Pēc iesnieguma saskaņošanas Izglītības nodaļā, viens no vecākiem vai izglītojamā 

likumiskais pārstāvis transporta kompensāciju saņem Skrundas novada pašvaldības kasē 

vai pārskaita uz norādīto bankas kontu.”,  

2.2. finansējuma avots – izglītības nodaļas budžeta līdzekļi, 

2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izglītības nodaļas vadītājai Ingai FLUGRĀTEI, un 

grāmatvedei Ingai FLUGRĀTEI. 

 

21. § 

Par Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības  

iestādes “Liepziediņš” nolikuma apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītājas 

XXX 15.09.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par jauna iestādes nolikuma 

apstiprināšanu. 

2. Pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka attiecīgās iestādes 

nolikumu apstiprina iestādes dibinātājs un Vispārējās izglītības likuma 8. pantu, kas nosaka, ka 

Vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir tās nolikums, atklāti balsojot, „par” – 12 

(Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, 

Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome, nolemj: 

2.1. apstiprināt Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”  nolikumu 

(pielikums Nr. 8 uz 9 lpp.), 

2.2 ar nolikuma apstiprināšanas dienu spēku zaudē Skrundas novada domes 27.08.2009. 

sēdē saskaņotais Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikums, 
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2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izglītības nodaļas vadītājai Ingai FLUGRĀTEI. 

 

22. § 

Par Skrundas novada interešu izglītības jautājumu, programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales kārtības komisijas apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, 

„par” – 10 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars 

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

deputāte Gunta STEPANOVA un Loreta ROBEŽNIECE, pamatojoties uz LR likumu „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada 

dome nolemj:  

1. Apstiprināt Skrundas novada interešu izglītības jautājumu, programmu izvērtēšanas 

un mērķdotācijas sadales kārtības komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja: Gunta STEPANOVA, sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja,  

komisijas priekšsēdētājas vietniece:  Elīna LINKOVSKA, Skrundas novada 

interešu izglītības metodiķe,  

komisijas locekļi:  Inga FLUGRĀTE, Skrundas novada 

pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja,   

Loreta ROBEŽNIECE, biedrības 

,,Curonica” priekšsēdētāja, 

Osvalds SULOJEVS, Skrundas 

Profesionālās vidusskolas meistars, 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izglītības nodaļas vadītājai Ingai FLUGRĀTEI. 
 

 

 

 

 

23. § 

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 18.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

malkas apkuri, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 03.09.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

Nīkrāces pagastā. 

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

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

balsojot, „par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, 

Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija 

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

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

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 
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3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

24. § 

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 03.09.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

Nīkrāces pagastā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.09.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli. 

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

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

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars 

GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.2. piešķirt XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, slēdzot īres 

līgumu uz sešiem mēnešiem, 

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

pieņemšanas dienas, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

25. § 

Par dzīvokļa maiņu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par  dzīvokļa 

maiņu. 

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

09.09.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt 

dzīvokli  uz XXX, Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.pantu, kas 

nosaka palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atklāti 

balsojot, „par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, 

Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija 

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

3.1. atļaut XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz XXX, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
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26. § 

Par īres līguma pagarināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

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

līgumu pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 02.09.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 30.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 08.09.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 10.09.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 21.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 21.08.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

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

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

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

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

dzīvojamās telpas īres līguma termiņu, un LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka „persona (ģimene) ir sociāli 

maznodrošināta (trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likums””, un 10 .pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis un 

11.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, atklāti balsojot, „par” – 12 (Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars 

GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. nepagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu, slēdzot 

vienošanos par parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”; noteikt, ka 

dzīvoklis jāatbrīvo viena mēneša laikā no Domes lēmuma pieņemšanas dienas,  

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

gadiem, 

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

mēnešiem,  

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

nenoteiktu laiku, 

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

sešiem mēnešiem, 

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

mēnešiem, 

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

locekli Gunu SKREBELI. 
 

27. § 

Par īres līgumu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

N. KLEINBERGA 
 

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

līgumu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”.  
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldība ar 

Skrundas novada domes 24.04.2014. sēdes (prot. Nr. 5, 2.§, 28.§, 29.§) lēmumu dzīvojamo 

māju Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra Nr. XXX), 

Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra Nr. XXX), Torņa 

ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra Nr. XXX), apsaimniekošanas 

tiesības nodotas SIA „Skrundas komunālā saimniecība”. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro 

daļu, kas nosaka, ka “šā likuma 15. pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par 

to atbild pašvaldības. Šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja 

likumā nav noteikts citādi”, 77.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības īpašums ir 

nodalīts no valsts īpašuma un no citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto 

savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā” un ceturto daļu, kas nosaka, ka “to 

īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, 

lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā 

noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu”, un LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 

panta, kas nosaka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks. Valstij 

vai pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu uz valsts vai pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata slēdz valdītājs. Valsts uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā iekļautā dzīvojamā 

mājā dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uzņēmējsabiedrība uz tās statūtos noteiktās 

institūcijas lēmuma pamata. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda 

lēmuma pieņemšanas. Fizisko un juridisko personu īpašumā esošajās mājās dzīvojamās telpas 

pēc īpašnieka ieskata izīrē jebkurai personai, kas atbilst šā likuma 4.pantā otrajā daļā 

minētajiem nosacījumiem”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, 

Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars 

SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta 

STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. atļaut SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra 

iela 7, Skrunda, Skrundas novads, slēgt īres līgumus ar personām pēc pievienotā 

saraksta: 
Nr. 

p.k. 

Adrese Persona, ar kuru slēgt īres un /vai 

apsaimniekošanas līgumu 

Piezīmes  

1. Kušaiņu iela 2-6 XXX, personas kods XXX Deklarēta no XXX 

2. Kušaiņu iela 4-10 XXX, personas kods XXX  

3. Torņa iela 2-6 XXX, personas kods XXX  

4. Torņa iela 2-23 XXX, personas kods XXX Deklarēta no XXX 

3.2. noteikt, ka dzīvojamo telpu īres līgumi jānoslēdz viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, uz vienu gadu, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

28. § 

Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas  

protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 16 no 23.09.2014., 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 
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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 

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” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs 

ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars 

SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta 

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

nolemj: 
 2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Graudu ielā 6, Rudbāržos, 

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

1200.00 (viens tūkstotis divi simti euro, nulle centi), 

 2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 16 no 

23.09.2014. (pielikums Nr. 9 uz 1 lpp.),  

 2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma Graudu ielā 

6, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoli, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Graudu ielā 6, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 10 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. 
 

 

 

 

 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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29. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam  

“Poriņi 1”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.09.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 

pilnvarotās personas XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā (Kurzemes apgabaltiesas 

Zvērinātas notāres Baibas SKREBAS 15.09.2014. izdota pilnvara Nr. 5305), iesniegumu par 

zemes gabala „Poriņi 1”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu 

un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Poriņi 1”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 005 0047, pieder XXX saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību Nr. XXX.  

Zemes īpašnieka  

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, Ministru 

kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums 

nekustamā īpašuma „Poriņi 1”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā sadalīšanai ir pamatots.  

Atklāti balsojot, „par” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, 

Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija 

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

2.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Poriņi 1”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā ar 

zemes gabala sadalīšanu, 

 2.2. noteikt, ka 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. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 2.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

2.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

30. § 

Par ēkas īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un  

zemes vienības platības noteikšanu ēkas uzturēšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.08.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

juridiskā adrese XXX, Skrundas novads, pilnvarotās personas XXX (31.07.2014. XXX izdota 

pilnvara) iesniegumu par adreses piešķiršanu ēkai un zemes vienības platības noteikšanu ēkas 

uzturēšanai.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka „Darbnīcas caurlaides ēka”, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX saskaņā ar 25.04.2002. pirkuma 

kvīti Nr. 13362. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 
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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” – 12 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo 

BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Nellija 

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

3.1. izveidot ēku īpašumu un ēkai „Darbnīcas caurlaides ēka”, kura atrodas uz 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kadastra Nr. XXX, piešķirt adresi Graudu iela 

2, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,  

 3.2. noteikt 0.04 ha lielu zemes vienību minētās ēkas uzturēšanai, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

31. § 

Par  Skrundas novada domes priekšsēdētājas  

Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.09.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu no 

20.10.2014. līdz 12.11.2014.  

2. Pamatojoties uz LR 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 (Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ivars 

GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsojumā nepiedalās 

domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA un priekšsēdētājas vietnieks Aldis 

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

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:  

  2.1. piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI 

 apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu no 20.10.2014. līdz 12.11.2014., 

 2.2. domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas pienākumus 

izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, nosakot atlīdzību 

30% apmērā no Alda ZALGAUCKA amata darba algas, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi Salumeju BALCERI, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 

 

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

sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākošo kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 16.10.2014., 

plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 23.10.2014., plkst. 0800.  

 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga 

         26.09.2014. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         26.09.2014.  

  


