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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. 19 

Skrundas novadā,             2014. gada 27.novembrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

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

projektos” 2.3. un 2.5. punktu grozīšanu 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu 

4. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

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

pašvaldības vārda 

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Rudzīši”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Ūlupi”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

10. Par zemes ierīcības projekta lietas „Skribaiši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

11. Par zemes vienību iznomāšanu „Apkopes punkts”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā 

12. Par adrešu maiņu Skrundas novadā 

13. Par saimniecības „Jaunsmilgas”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

14. Par nekustamā īpašuma „Ķēvalas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu 

15. Par adreses „Vormsātes pils”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, anulēšanu 

16. 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, vidējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošajās 

iestādēs” 

17.  Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

18. Par dzīvokļu piešķiršanu 

19. Par īres līgumu pagarināšanu 

20. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 
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21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 

 

Piedalās   
Deputāti: Aldis BALODIS  

  Ivo BĀRS 

  Andris BERGMANIS 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Juris JAUNZEMS 

  Ainars PIĻECKIS 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Ainārs ZANKOVSKIS 

Gunārs ZEME 

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Zigurds PURIŅŠ (atrodas Rīgā darba komandējumā) 

 

Klausās  

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ 

tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Dzintra VEĢE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs   Dainis EISAKS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Benita LIELĀMERE 

p/a “Sociālais dienests” direktore    Anda VĪTOLA 

zemes lietu speciālists     Normunds DANENBERGS 

attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

projektu vadītāja     Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

projektu speciāliste     Kristīne VĒRDIŅA 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja   Inga FREIMANE 

būvvaldes vadītājs     Kaspars DZENIS 

nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA 

izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība 

valdes locekle   Guna SKREBELE 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus 

jautājumus: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām 

2. Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas 

nolikuma apstiprināšanu 

3. Par Skrundas novada domes pārstāvja izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona kopsapulcē 

un Attīstības padomē 

4. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM 

5. Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 17.12.2003. sēdes (prot. Nr. 16, 15. §) 

lēmuma „Par SIA „Skrundas TV” kapitāldaļu turētāja lēmumu Nr. 1” 8.punkta grozīšanu 
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Pamatojoties uz likuma „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, Ivo BĀRS, Andris 

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

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

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

projektos” 2.3. un 2.5. punktu grozīšanu 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu 

4. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

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

pašvaldības vārda 

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Rudzīši”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Ūlupi”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

10. Par zemes ierīcības projekta lietas „Skribaiši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

11. Par zemes vienību iznomāšanu „Apkopes punkts”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā 

12. Par adrešu maiņu Skrundas novadā 

13. Par saimniecības „Jaunsmilgas”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

14. Par nekustamā īpašuma „Ķēvalas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu 

15. Par adreses „Vormsātes pils”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, anulēšanu 

16. 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, vidējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošajās 

iestādēs” 

17.  Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

18. Par dzīvokļu piešķiršanu 

19. Par īres līgumu pagarināšanu 

20. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

22. Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām 

23. Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas 

nolikuma apstiprināšanu 

24. Par Skrundas novada domes pārstāvja izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona 

kopsapulcē un Attīstības padomē 

25. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM 

26. Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 17.12.2003. sēdes (prot. Nr. 16, 15. §) 

lēmuma „Par SIA „Skrundas TV” kapitāldaļu turētāja lēmumu Nr. 1” 8.punkta grozīšanu 
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1. § 

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

lēmuma „Par piedalīšanos projektos” 2.3. un 2.5. punktu grozīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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” – 9 (Ivo BĀRS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” – 3 (Aldis BALODIS,  Juris JAUNZEMS,  Gunārs ZEME), „atturas” 

– 2 (Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS), Skrundas novada dome nolemj: 

1. 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 538 872.81 

EUR (pieci simti trīsdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi euro, 

astoņdesmit viens cents). 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 91 841.35 EUR 

(deviņdesmit viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit viens euro, trīsdesmit pieci centi), 

2. 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 389 489.15 

EUR (trīs simti astoņdesmit deviņi tūkstoši četri simti  astoņdesmit deviņi euro, 

piecpadsmit centi). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 307 890.94 EUR (trīs 

simti septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro, deviņdesmit četri centri). KPFI 

finansējums ir 51.200000% (157 640.16 EUR (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši 

seši simti četrdesmit euro, sešpadsmit centi)) no attiecināmajām izmaksām, 

pašvaldības finansējums ir 48.800000% (150 250.78 EUR (viens simts piecdesmit 

tūkstoši divi simti piecdesmit euro, septiņdesmit astoņi centi) no attiecināmajām 

izmaksām. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 81 598.21 EUR (astoņdesmit viens 

tūkstotis pieci simti deviņdesmit astoņi euro, divdesmit viens cents), 

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

2. § 

Par nekustamā  īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
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bezstrīdus kārtībā no XXX, personas kods XXX, kura pēc nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājusi likumā noteiktos 

nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

nodokļa parāds pašvaldības budžetā par laika periodu no 13.09.2012. līdz 20.11.2014. 

par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir 1305.80 EUR (viens tūkstotis trīs simti pieci 

euro, astoņdesmit centi), t.sk. pamatparāds 843.43 EUR (astoņi simti četrdesmit trīs 

euro, četrdesmit trīs centi), nokavējuma nauda 462.37 EUR (četri simti sešdesmit divi 

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 un 

nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka „nodokļu administrācijas 

pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma 

naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā 

kārtībā”, un 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu 

deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem 

budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu 

maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu 

maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu”, atklāti balsojot, „par” - 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

nav, „atturas” – 1 (Juris JAUNZEMS), 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 novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par nekustamo īpašumu XXX, Skrundas novadā, 1305.80  EUR (viens 

tūkstotis trīs simti pieci euro, astoņdesmit centi), t.sk. pamatparāds 843.43 EUR 

(astoņi simti četrdesmit trīs euro, četrdesmit trīs centi), nokavējuma nauda 462.37 

EUR (četri simti sešdesmit divi 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.   
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3. § 

Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka 

„tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, un Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 

„publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības 

pamatkapitālā”, un 40.pantu, kas nosaka, ka „(1) Lēmumu par publiskas personas mantas 

ieguldīšanu jaundibināmas kapitālsabiedrības pamatkapitālā pieņem attiecīgi Ministru 

kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet esošas kapitālsabiedrības 

pamatkapitālā — attiecīgi šā likuma 5. vai 6.pantā noteiktā institūcija (amatpersona); 

(2) Kapitālsabiedrībā ieguldāmo mantu novērtē Komerclikumā noteiktajā kārtībā”, atklāti 

balsojot, „par” - 10 (Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 4 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Juris JAUNZEMS, Gunārs ZEME,), Skrundas 

novada dome nolemj: 

1. atsavināt inženierbūves – siltumtrases un aprīkojumu, kas atrodas Lielā ielā, Saldus 

ielā, Sporta ielā, Ventas ielā, Raiņa ielā, Kuldīgas ielā, Kalēju ielā, un Dārza ielā 

Skrundā, Skrundas novadā, ieguldot tās SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

reģistrācijas Nr. 41203022001, juridiskā adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas 

novads, LV-3326, pamatkapitālā, atbilstoši  SIA “VINDEKS”, vienotais reģ.Nr. 

40003562948, juridiskā adrese Lāčplēša iela 15-511, Rīga, LV-1011, sertificēta 

nekustamā īpašuma vērtētāja XXX noteiktai tirgus vērtībai 202 000.00 EUR (divi 

simti divi tūkstoši euro, nulle centu), (pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.), 

2. pilnvarot Skrundas novada domes priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI parakstīt 

nepieciešamos SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģistrācijas Nr. 41203022001, 

juridiskā adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, pamatkapitāla 

palielināšanas dokumentus. 
 

4. § 

Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 17.10.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

“Piroteks Balt”, reģ. Nr. 43603018758, juridiskā adrese Auru iela 13A-39, Rīga, LV-1069, 

iesniegumu par atļaujas izsniegšanu 1. un 2.klases pirotehnikas izstrādājumu sezonas 

tirdzniecībai veikalā „ELVI”, Ventas ielā 16, Skrundā, Skrundas novadā, laika posmā no 

25.12.2014. līdz 31.12.2014. Iesniegumam pievienoti dokumenti: komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija, VID apliecības par SIA „Piroteks Balt” reģistrāciju PVN apliekamo personu 

reģistrā kopija, VID 13.10.2014. izziņas par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu 

(nodevu) parāda esamību vai neesamību kopija, LR IeM 29.11.2013. atkārtota speciālās 

atļaujas (licence) Nr.1180 kopija par tiesībām nodarboties ar uguņošanas ierīču un skatuves 

pirotehnisko izstrādājumu mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību, 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

 2.1. veikals, kurā paredzēts tirgot pirotehniskos līdzekļus, atrodas Ventas ielā 16, 

 Skrundā, Skrundas novadā, ēkā, kurā atrodas arī veikala „ELVI” tirdzniecības vietas, 

 2.2. 01.10.2014. starp SIA „LINDE PĀRTIKA” un SIA „Piroteks Balt” noslēgts telpu 

 nomas līgums sezonas tirdzniecībai ar pirotehniku Ventas ielā 16, Skrundā, Skrundas 

 novadā, 

2.3. SIA „Piroteks Balt” 10.03.2003. reģistrējies Uzņēmuma reģistra Komersanta 

reģistrā ar Nr.  43603018758, 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p5
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p6
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 2.4. SIA „Piroteks Balt” 31.03.2003. reģistrējies VID ar pievienotās vērtības nodokli 

 apliekamo personu reģistrā (apliecības Nr. AA 0096341), 

2.5. SIA „Piroteks Balt” 2014.gada oktobra 07.datumā nav VID administrēto nodokļu 

(nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150.00 euro (izziņas Nr. 106514), 

 2.6. fizisko un juridisko personu tiesības un pienākumus attiecībā uz pirotehnisko 

 izstrādājumu apriti Latvijas Republikā nosaka „Pirotehnisko izstrādājumu aprites 

 likums”. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz „Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma” 

4.panta otro daļu, kas nosaka, ka „pirotehniskos izstrādājumus atkarībā no propelenta satura, 

drošības attālumiem, trokšņa līmeņa un citiem darbības raksturlielumiem un īpašībām iedala 

šādi: 1)uguņošanas ierīces: a)1.klase — ļoti zemas bīstamības un zema trokšņa līmeņa 

uguņošanas ierīces, kas paredzētas izmantošanai norobežotās telpās, tajā skaitā uguņošanas 

ierīces, kuras paredzētas izmantošanai dzīvojamo ēku iekšpusē, b)2.klase — zemas 

bīstamības un zema trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces, kas paredzētas izmantošanai ārpus 

telpām norobežotās teritorijās, c)3.klase — vidējas bīstamības uguņošanas ierīces, kuras 

paredzētas izmantošanai ārpus telpām lielās, atklātās teritorijās un kuru radītā trokšņa līmenis 

nav kaitīgs cilvēku veselībai, d)4.klase — augstas bīstamības uguņošanas ierīces, kuras 

paredzētas izmantošanai tikai personām ar speciālām zināšanām (uguņošanas ierīces 

profesionālai izmantošanai) un kuru radītā trokšņa līmenis nav kaitīgs cilvēku veselībai; 

2)skatuves pirotehniskie izstrādājumi: a)T1 klase — zemas bīstamības skatuves pirotehniskie 

izstrādājumi, b)T2 klase — skatuves pirotehniskie izstrādājumi, kurus drīkst lietot tikai 

personas ar speciālām zināšanām”, 6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „komercdarbībai ar 2., 

3. vai 4.klases uguņošanas ierīcēm, T1 vai T2 klases skatuves pirotehniskajiem 

izstrādājumiem vai to propelentiem fiziskajām un juridiskajām personām, arī ražotājiem, 

importētājiem un izplatītājiem, ir nepieciešama speciālā atļauja (licence). Speciālā atļauja 

(licence) nepieciešama arī 1.klases uguņošanas ierīču vai to propelentu ražošanai” un otro 

daļu, kas nosaka, ka „šā panta pirmajā daļā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniedz, to 

darbību aptur vai tās anulē Valsts policija”, 12.panta septīto daļu, kas nosaka, ka „komersanti, 

kuriem ir speciālā atļauja (licence) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu 

realizācijai, saņemot no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģionālās 

struktūrvienības atzinumu par tirdzniecības vietas atbilstību ugunsdrošības noteikumiem un 

saskaņojot ar vietējo pašvaldību, var saņemt speciālo atļauju (licenci) 2.klases uguņošanas 

ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai nespecializētos 

tirdzniecības objektos uz septiņas dienas ilgu laika posmu pirms Jaungada dienas (1.janvāra)”, 

7.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un 

prasības, kas jāpilda speciālās atļaujas (licences) darbības laikā, kārtību, kādā komersantam 

izsniedz speciālo atļauju (licenci), tās dublikātu vai atkārtotu speciālo atļauju (licenci), anulē 

speciālo atļauju (licenci) un aptur speciālās atļaujas (licences) darbību, kā arī par speciālās 

atļaujas (licences), tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu 

maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets”, atklāti 

balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, , Gunārs ZEME, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS) 

Skrundas novada dome nolemj: 

- piekrist, ka SIA “Piroteks Balt”, reģ. Nr. 43603018758, juridiskā adrese: Auru iela 

 13A-39, Rīga, LV-1069, veic 1. un 2.klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas 

 tirdzniecību veikala „ELVI” telpās, kas atrodas Ventas ielā 16, Skrundā, Skrundas 

novadā, laika posmā no 25.12.2014. līdz 31.12.2014. (ieskaitot), 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā.  
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5. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 18 no 12.11.2014. 

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, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. pārdot par brīvu cenu 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) nekustamo 

īpašumu - dzīvokli Torņu ielā 2-6, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, ar kopējo platību 71.4 m2,  

  2.2. uzaicināt divu nedēļu laikā noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam- 

dzīvoklim Torņu ielā 2-6, Skrundas pagastā, Skrundas novadā – XXX, dzīvo XXX 

novadā,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

6. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.8.2/10 no 21.10.2014. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka „piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu 

nedēļu laikā, bet par kustamo mantu – nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi 

neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma 

summā”, 30.panta otro daļu, kas nosaka, ka „nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs 

zaudē iesniegto nodrošinājumu (16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma 

32.pantā noteiktajā kārtībā”, likuma 34.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „izsoles rīkotājs 

apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles”, likuma 34.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka „institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus 

apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu 

nokārtošanas”, likuma 35.pantu, kas nosaka, ka „(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17. 

un 32.pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā 

likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda 

persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē (16. un 

18.pants); (2) Ja nav apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz 

mantas nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar tiem pašiem 

noteikumiem. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās mantas 

atsavināšanas veidu (3. un 7.pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā likuma 

32.pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” - 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1 
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(Juris JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.8.2/10 no 21.10.2014. par nekustamā īpašuma Graudu ielā 6, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 2 uz 3 lpp.). 
 

7. § 

Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu  

zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda 
L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldībā 17.10.2014. saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundā, iesniegumu par īres dzīvokļa Dārza ielā 6-6, Skrundā, Skrundas 

novadā, pirkšanu.  

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.panta noteiktā 

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

Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. uzņemt bilancē un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli Dārza 

ielā 6-6, Skrundas novadā, Skrundā; 

2.2. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM pasūtīt vērtēšanu 

dzīvokļa atsavināšanai; 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

8. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Rudzīši”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 10.11.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, pilnvarotās personas XXX, dzīvo XXX (Rīgas 

apgabaltiesas Zvērinātas notāres Ilonas ĶIBILDES 11.07.2014. izdota pilnvara Nr. XXX), 

iesniegumu par zemes gabala „Rudzīši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra Nr. 

XXX), zemes vienības, kadastra apzīmējums XXX, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu 

zemes ierīcības projekta izstrādei. 

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

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

pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 

kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta pirmās 

daļas 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 „Rudzīši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 
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Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Rudzīši”, 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. 
 

9. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Ūlupi”,  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.11.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX novadā, iesniegumu par zemes gabala „Ūlupi”, Nīkrāces 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 „Ūlupi”, 

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

Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 

kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta pirmās 

daļas 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 „Ūlupi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Ūlupi”, Nīkrāces 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. 
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10. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas „Skribaiši”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 01.09.2014. XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 

par nekustamo īpašumu „Skribaiši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka 

zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 

12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav 

Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību 

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un 

ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome”, un 17.panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novadu 

pagastus, ciemus un to robežas reģistrē Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk 

– adrešu reģistrs) informācijas sistēmā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai attiecīgās 

pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, 

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

JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. apstiprināt 01.09.2014. XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu „Skribaiši”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmai zemes vienībai 2.86 

ha platībā piešķirt nosaukumu „Jaunskribaiši”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

LV-3326; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 2.21 ha platībā, atstāt 

nosaukumu un adresi „Skribaiši”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326; 

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. 
 

11. § 

Par zemes vienību iznomāšanu „Apkopes punkts”,  

Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldībā 15.10.2014. saņemto XXX, 

dzīvo XXX, un XXX, dzīvo XXX novadā, pilnvarotās personas XXX, dzīvo XXX, 

iesniegumu par zemes vienības iznomāšanu „Apkopes punkts”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

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

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes vienība „Apkopes punkts”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar  30.09.2010. 

Skrundas novada domes  sēdes (prot. Nr.16, 14.§) lēmumu „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanos”, 
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2.2. uz zemes vienības atrodas XXX un XXX piederoša ēka – apkopes punkts. 

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, kas nosaka, ka „zemes nomas līgumu par 

apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, 

tiesisko valdītāju vai lietotāju”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

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

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

3.1. iznomāt XXX un XXX zemes vienību XXX ha platībā „Apkopes punkts”, 

Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ēkas – apkopes punkts 

apsaimniekošanai, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, 

3.3. paredzēt, ka pašvaldība var mainīt zemes nomas maksu saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem vai pēc saistošo noteikumu izstrādāšanas; 

3.4. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM divu nedēļu laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot zemes nomas līgumu;  

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

12. § 

Par adrešu maiņu Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adrešu maiņu Skrundas novadā.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

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

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

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, 

Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

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

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

2.1. izmainīt adresi nekustamam īpašumam „Lakstiņi”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads (adreses kods XXX), kadastra apzīmējums XXX, uz adresi 

„Lakstiņi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

2.2. izmainīt adresi nekustamam īpašumam „Sudrabiņas”, Rudbārži, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads (adreses kods XXX), kadastra apzīmējums XXX, uz adresi 

„Sudrabiņas”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324; 

2.3. izmainīt adresi nekustamam īpašumam „Dzenīši”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads (adreses kods XXX), kadastra apzīmējums XXX, uz adresi 

„Dzenīši”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324; 

2.4. izmainīt adresi nekustamam īpašumam „Sieksāte”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads (adreses kods XXX), kadastra apzīmējums XXX, uz adresi 

„Sieksāte”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325; 

2.5. izmainīt adresi nekustamam īpašumam „Jaunmuižas ūdenstornis”, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads (adreses kods XXX), kadastra apzīmējums XXX, 

uz adresi „Jaunmuižas ūdenstornis”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307; 

2.6. izmainīt adresi nekustamam īpašumam „Attīrīšanas iekārtas”, Jaunmuiža, 
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Skrundas pagasts, Skrundas novads (adreses kods XXX), kadastra apzīmējums XXX, 

uz adresi „Attīrīšanas iekārtas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307; 

2.7. izmainīt adresi nekustamam īpašumam „Attīrīšanas iekārtas”, Kušaiņi, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads (adreses kods XXX), kadastra apzīmējums XXX, uz adresi 

„Attīrīšanas iekārtas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326; 

2.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

Par saimniecības „Jaunsmilgas”, Raņķu pagastā, Skrundas  

novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 
L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata 05.11.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto zemnieku 

saimniecības XXX, juridiskā adrese XXX novads, īpašnieka XXX, iesniegumu par 

saimniecības „Jaunsmilgas”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu.  

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

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 2.6 ha platībā pieder zemnieku 

saimniecībai XXX saskaņā ar 30.10.2014. pirkuma līgumu Nr. XXX, kas sastādīts pie 

Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Irīnas BIRZNIECES, prakses vietā Pilsētas 

laukumā 4, Kuldīgā, Kuldīgas 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”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

atdalāmai zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX, 2.6 ha platībā, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Kalnlejas”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes vienības 

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

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

14. § 

Par nekustamā īpašuma „Ķēvalas”, Nīkrāces  

pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 17.10.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ķēvalas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, nosaukuma maiņu.  

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

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 31.4 ha platībā pieder XXX saskaņā 

ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX. 

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

balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Ķēvalas”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 31.4 ha platībā,  piešķirot jaunu nosaukumu 

„Bebriši”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

15. § 

Par adreses „Vormsātes pils”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adreses „Vormsātes pils”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, anulēšanu.  

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 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 6.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka „katram adresācijas objektam piešķir vienu 

adresi”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. anulēt adresi „Vormsātes pils”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads (adreses 

klasifikatora kods XXX);  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

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, vidējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošajās iestādēs” 

L. ROBEŽNIECE, G. STEPANOVA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Izglītības nodaļas vadītājas p.i. Daces GRĀVELES 

iesniegtos priekšlikumus 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”. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE informē, ka 24.11.2014. tika sasaukta sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas sēde, kurā tika lemts jautājums par to, kā atrisināt problēmu, 

kas radusies bērniem, kuri pēc skolas apmeklē interešu izglītības iestādes, un izmanto 

sabiedrisko transportu, lai uz tām nokļūtu. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu priekšsēdētājai Guntai STEPANOVAI, kura informē, 

ka sēdē nolemts Izglītības nodaļas vadītājai Ingai FLUGRĀTEI veikt to vecāku aptauju, kuru 
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bērni apmeklē interešu izglītības iestādes, lai noskaidrotu, cik aptuveni būtu tādu bērnu, 

kuriem būtu nepieciešams kompensēt ar braukšanu saistītos izdevumus sabiedriskajā 

transportā. Aptaujas rezultātus nolemts apkopot līdz šī gada 15.decembrim, pēc kura tad arī 

tiks lemts par jautājuma tālāko virzību.  

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu 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 ,,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, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „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: 

2.1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 3.5.apakšpunktu 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 par nepieciešamību 

kompensēt braukšanas izdevumus un slēdz vienošanos par braukšanas izdevumu 

kompensāciju;  

3.5.2. Katru mēnesi viens no izglītojamā vecākiem vai likumiskais izglītojamā 

pārstāvis iesniedz iesniegumu Izglītības nodaļai, kas ir pamatā kompensācijas 

izmaksai (Pielikums Nr. 2). Izziņu par apmeklēto dienu skaitu Izglītības nodaļa 

pieprasa no izglītības iestādes, kurā izglītojamais mācās; 

3.5.3. Braukšanas izdevumu kompensāciju aprēķina, ņemot vērā apmeklēto dienu 

skaitu, attālumu (km) no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, nosakot kompensācijas 

apmēru 0.12 EUR par vienu km; 

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

izglītojamā likumiskais pārstāvis braukšanas izdevumu kompensāciju saņem Skrundas 

novada pašvaldības kasē vai tā tiek pārskaita uz norādīto bankas kontu.”, 

2.2. finansējuma avots – Izglītības nodaļas budžeta līdzekļi, 

2.3. noteikt, ka Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošo 

noteikumu 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” grozījumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI 
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un grāmatvedi Ingu FLUGRĀTI. 
 

17. § 

Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

uzņemšanu dzīvokļu rindā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 17.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 27.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 27.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 29.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 04.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 11.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 12.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā. 

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 kārtību, kādā 

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

reģistru”, 4.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, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „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 vispārējā kārtībā, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

3.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
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18. § 

Par dzīvokļu piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 27.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt divistabu dzīvokli Dzeldā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 29.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Dzeldā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 11.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Dzeldā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 12.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, 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.panta noteikumiem, kādai jābūt izīrējamai dzīvojamai telpai, 19.pantu, 

kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

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

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „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, dzīvo XXX, Skrundas novadā,  dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

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

pieņemšanas dienas, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

19. § 

Par īres līgumu pagarināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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 14.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 22.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 12.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, 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, 
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dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumus un 6.pantu, kas nosaka dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņu, un personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, 

Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

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

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

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

gadu, 

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

gadu,  

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

gadu, 

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

gadu, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

20. § 

Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

no piešķirtā dzīvokļa. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 14.10.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 10.10.2014. saņemts XXX, atrodas XXX, 

iesniegums ar atteikumu no dzīvokļa XXX novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no dzīvokļa XXX, 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, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, 

Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

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

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

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

XXX, Skrundas novadā, ar 2014.gada 01.novembri, 

3.2. pārtraukt ar XXX, atrodas XXX, īres līguma tiesības uz dzīvokli XXX, Skrundas 

novadā, ar 2014.gada 01.novembri, 

3.3. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā, ar 2014.gada 01.decembri, 

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

locekli Gunu SKREBELI. 
 

21. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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 28.10.2014. saņemts iesniegums no XXX, dzīvo 

XXX, Skrundas novadā, par XXX, personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas 
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anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā: 

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

pašvaldībai, un uz to ir noslēgts īres līgums ar XXX, 

2.1.2. 29.10.2014. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.1.3. XXX līdz šim brīdim (20.11.2014.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 07.11.2014. saņemts iesniegums no XXX, dzīvo 

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

anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā: 

2.2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.2.2. 10.11.2014. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.2.3. XXX līdz šim brīdim (20.11.2014.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradusies, 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 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

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

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, 

Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

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

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

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

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

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

FREIMANI. 
 

22. § 

Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

20.pantu, kas nosaka, ka „(1) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums 

atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai šajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas 

nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata 

pilnvaras. (2) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja pienākums ir ar rakstveida rīkojumu 

nodot kādas funkcijas vai uzdevuma izpildi citai valsts amatpersonai, ja valsts amatpersona, 

kurai konkrētā funkcija vai uzdevums atbilstoši tās amata pienākumiem būtu jāveic, ir 

interešu konflikta situācijā. (3) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam šajā likumā 

paredzētajos gadījumos un kārtībā ir pienākums izlemt jautājumu par valsts amatpersonas 

iespējamo amata savienošanu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi. 

(5) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums 

šajā likumā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt, lai tiktu sastādīti un 15 dienu 

laikā elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienestam iesniegti valsts amatpersonu saraksti un 

to grozījumi, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. (6) 

Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums nekavējoties informēt Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas biroju vai šajā likumā noteiktajos gadījumos — Satversmes 

aizsardzības biroja direktoru par atklātajiem šā likuma pārkāpumiem, kurus izdarījušas 

attiecīgās institūcijas valsts amatpersonas”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

25.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka, ka „Domes darbu vada tās priekšsēdētājs. Domes 

priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda 

pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības 
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nolikumā. Ja domes priekšsēdētājs ir atlaists vai atkāpies no amata pienākumu pildīšanas, 

domes priekšsēdētāja vietnieks pilda domes priekšsēdētāja pienākumus līdz jauna domes 

priekšsēdētāja ievēlēšanai”, un atbilstoši Skrundas novada pašvaldības 28.11.2013. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”, atklāti 

balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs 

ZEME), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāte Loreta ROBEŽNIECE, 

deputāts Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu 

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

 1. gadījumos, ja Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES 

 rīcība var būt saistīta ar interešu konfliktu (interešu konflikts – situācija, kurā valsts 

 amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai 

 jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu 

 saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku 

 vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses), kā arī priekšsēdētājas 

 prombūtnes laikā paraksta tiesības noteikt Skrundas novada domes priekšsēdētājas 

 vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, 

2. noteikt, ka paraksta tiesības Skrundas novada pašvaldības vārdā ir pašvaldības 

izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM, atbilstoši Skrundas novada pašvaldības 

22.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2009 „Skrundas novada pašvaldības 

nolikums”. 

 

23. § 

Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi komisijas  

izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un 

komisijas nolikuma apstiprināšanu.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka „ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu uzrauga novada pašvaldības 

komisija”, likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, kas nosaka, ka „atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes 

deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba 

grupas”, un 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka „tikai domes var ievēlēt 

pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs vai 

darba grupās”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

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

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. izveidot Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju piecu locekļu 

sastāvā, 

2.2. ievēlēt Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijā locekļus: 

Normunds DANENBERGS, zemes lietu speciālists – komisijas priekšsēdētājs, 

Zane EGLĪTE, attīstības nodaļas vadītāja – komisijas priekšsēdētāja vietniece, 

Ainars PIĻECKIS, Skrundas novada domes deputāts – komisijas loceklis, 

Rihards VALTENBERGS, Skrundas novada domes deputāts – komisijas 

loceklis, 

Inga FLUGRĀTE, grāmatvede, kasiere – komisijas locekle, 

2.3. apstiprināt Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikumu 
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(pielikums Nr. 3 uz  2 lpp), 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

 

 

 

24. § 

Par Skrundas novada domes pārstāvja izvirzīšanu Kurzemes  

plānošanas reģiona kopsapulcē un Attīstības padomē 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.11.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja XXX iesniegumu ar lūgumu izvirzīt 

pastāvīgo locekli darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs. 

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” - 10 (Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME), „pret” - nav, „atturas” – 3 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Juris JAUNZEMS), balsojumā nepiedalās deputāte Loreta 

ROBEŽNIECE, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:   

2.1. iecelt domes priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI kā pārstāvi dalībai Kurzemes 

plānošanas reģiona kopsapulcē un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē. 
 

25. § 

Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM  

L. ROBEŽNIECE 
 

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

„tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, Ministru kabineta 

2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un 

darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” 2.punktu, kas nosaka, ka „par komandējumu 

šo noteikumu izpratnē uzskatāms ar komersanta, organizācijas, iestādes vai citas institūcijas 

(turpmāk − institūcija) vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka, ierēdņa, karavīra, 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar 

speciālo dienesta pakāpi un citas fiziskās personas, kura nav darba attiecībās ar institūciju, kas 

sūta to komandējumā, un kura savu darbu nepilda savas saimnieciskās darbības ietvaros (ja 

personas komandējums ir saistīts ar tādu mērķu sasniegšanu un uzdevumu veikšanu, kuri 

paredzēti attiecīgās institūcijas statūtos (nolikumā)) (turpmāk − darbinieks), brauciens uz 

noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai, ja darbinieka pastāvīgā darba 

vieta ir ārvalstī, − ārvalstī, vai uz ārvalstīm, kā arī no ārvalstīm uz Latvijas Republiku (ja 

darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstīs), lai: 2.1. pildītu darba vai dienesta uzdevumus; 

2.2. papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju (turpmāk – mācību komandējums), 

izņemot gadījumu, ja darbinieks nosūtīts uz izglītības iestādi amata (darba) pienākumu 

izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai. Minēto izņēmumu neattiecina uz karavīru, kas, 

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

28.panta pirmo daļu, tiek nosūtīts uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei 

nepieciešamās izglītības iegūšanai”, atklāti balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

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

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

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

priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS, domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE, 

pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 
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darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

1. pilnvarot Skrundas novada domes priekšsēdētājas vietnieku Aldi ZALGAUCKI 

Skrundas novada domes vārdā pieņemt rīkojumus un parakstīt dokumentus saistībā ar 

Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES komandējumiem. 
 

26. § 

Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 17.12.2003.  

sēdes (prot. Nr. 16, 15. §) lēmuma „Par SIA „Skrundas TV”  

kapitāldaļu turētāja lēmumu Nr. 1, 8.punkta grozīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Skrundas pilsētas ar lauku 

teritoriju domes 17.12.2003. sēdes (prot. 16, 15.§) lēmumā „Par SIA „Skrundas TV” 

kapitāldaļu turētāja lēmumu Nr. 1” saistībā ar kapitāldaļu turētāja pārstāvju maiņu. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 23.punktu, kas nosaka, ka tikai dome 

var  „lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas 

par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi”, 

atklāti balsojot, „par” - 8 (Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

Ainārs ZANKOVSKIS), „pret” - nav, „atturas” – 5 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, 

Juris JAUNZEMS, Ainārs PIĻECKIS, Gunārs ZEME), balsojumā nepiedalās deputāte Loreta 

ROBEŽNIECE, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. grozīt Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 17.12.2003. sēdes (prot. Nr. 16, 

15.§) lēmuma „Par SIA „Skrundas TV” kapitāldaļu turētāja lēmumu Nr. 1” 8.punktu 

un izteikt to šādā redakcijā: 

„Par SIA „Skrundas TV” kapitāldaļu turētāja pārstāvi iecelt Skrundas novada domes 

priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI, personas kods XXX, dzīvo XXX”. 

 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE atgādina deputātiem, ka plkst. 0900 domes zālē būs 

tikšanās ar SIA XXX pārstāvi XXX un SIA XXX būvuzraugu par Skrundas kultūras nama 

projekta realizāciju. Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja paziņo domes sēdi 

par slēgtu. Deputāti vienojas nākošo kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 11.12.2014., 

plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 18.12.2014., plkst. 0800.  

 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         L. Robežniece 

         28.11.2014. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

         28.11.2014.  

  

 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p15

