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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. 9 

Skrundas novadā,        2013. gada 24.oktobrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-

2013.gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā konkursā projekta „Laivu 

pievadceļa izbūve pie Ventas Skrundā” īstenošanu 

2. Par projektu „Samariešu atbalsts mājās” 

3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomai 

4. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

5. Par daļēju siltumapgādi dzīvojamā mājā XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

6. Par mantisko ieguldījumu pamatkapitāla palielināšanai un nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, ieguldot to SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitālā 

7. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 

8. Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītājiem 

9. Par Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu  

10. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas novada bibliotēkām 

11. Par zemes daļas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu 

12. Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

13. Par saimniecības XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un zemes gabala pievienošanu 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā 

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

16. Par saistošo noteikumu Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada 

iedzīvotājiem” apstiprināšanu  

17. Par saistošo noteikumu Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” 

apstiprināšanu  

18. Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

20. Par dzīvokļu piešķiršanu  

21. Par īres līguma pagarināšanu  
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22. Par dzīvokļa maiņu 

23. Par Dzīvokļu komisijas sastāva maiņu 

24. Par Skrundas novada domes 27.06.2013. sēdes (prot. Nr. 3, 9.§) lēmuma „Par Skrundas 

novada pašvaldības komisijām” 1.punkta atcelšanu 

  

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Gunta STEPANOVA 

  Loreta ROBEŽNIECE  

Ivars GRUNDMANIS 

Aivars SEBEŽS 

Zigurds PURIŅŠ 

Rihards VALTENBERGS 

Aldis ZALGAUCKIS 

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aldis BALODIS  

Andris BERGMANIS  

Ivo BĀRS 

  

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Patrīcija Santa MIĶELSONE (par neierašanos uz sēdi nav informējusi) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes  

vadītāja pienākumu izpildītāja Dzintra VEĢE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja   Dace GRĀVELE 

p/i „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” 

   vadītāja   Daina ĀBELE 

apmeklētāju centra speciāliste   Rudīte KRONLAKA 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

  valdes locekle   Guna SKREBELE 

SIA „Reģionālie projekti” pārstāve   Līna DMITRIJEVA 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par atbalstu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” kredītlīnijas piešķiršanai  

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

3. Par saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

4. Par nosaukuma piešķiršanu, zemes gabala pievienošanu un lietošanas mērķa noteikšanu  

5. Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai  
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Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai tos 

jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja 

tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, atklāti balsojot, 

“par” - 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-

2013.gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā konkursā projekta „Laivu 

pievadceļa izbūve pie Ventas Skrundā” īstenošanu 

2. Par projektu „Samariešu atbalsts mājās” 

3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomai 

4. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

5. Par daļēju siltumapgādi dzīvojamā mājā XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

6. Par mantisko ieguldījumu pamatkapitāla palielināšanai un nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, ieguldot to SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitālā 

7. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 

8. Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītājiem 

9. Par Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu  

10. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas novada bibliotēkām 

11. Par zemes daļas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu 

12. Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

13. Par saimniecības XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un zemes gabala pievienošanu 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā 

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

16. Par saistošo noteikumu Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada 

iedzīvotājiem” apstiprināšanu  

17. Par saistošo noteikumu Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” 

apstiprināšanu  

18. Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

20. Par dzīvokļu piešķiršanu  

21. Par īres līguma pagarināšanu  

22. Par dzīvokļa maiņu 

23. Par Dzīvokļu komisijas sastāva maiņu 

24. Par Skrundas novada domes 27.06.2013. sēdes (prot. Nr. 3, 9.§) lēmuma „Par Skrundas 

novada pašvaldības komisijām” 1.punkta atcelšanu 

25. Par atbalstu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” kredītlīnijas piešķiršanai  

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

27. Par saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

28. Par nosaukuma piešķiršanu, zemes gabala pievienošanu un lietošanas mērķa noteikšanu  

29. Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai  
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1. § 

Par rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-

2013.gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā konkursā projekta 

„Laivu pievadceļa izbūve pie Ventas Skrundā” īstenošanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par dalību rīcības  programmas Eiropas 

Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju 

īstenošana” atklātajā konkursā projekta “Laivu pievadceļa izbūve pie Ventas Skrundā“ 

īstenošanai. 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, 

ka funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, 

Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

2.1. piedalīties rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 

2007.–2013. gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā konkursā 

projekta “Laivu pievadceļa izbūve pie Ventas Skrundā“ īstenošanai, projekta kopējās 

attiecināmās izmaksas LVL 31 000.00 (trīsdesmit viens tūkstotis, nulle santīmi), no 

tām 10% jeb LVL 3 100.00 (trīs tūkstoši viens simts latu, nulle santīmu) pašvaldības 

līdzfinansējums, 

2.2. projekta finansējumu paredzēt 2014. gada pašvaldības budžetā, 

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

2. § 

Par projektu „Samariešu atbalsts mājās” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.10.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības 

„Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803, adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, 

valdes locekļa Andra BĒRZIŅA iesniegumu ar uzaicinājumu Skrundas novada pašvaldību 

piedalīties projektā „Samariešu atbalsts mājās” un izskatīt iespēju deleģēt biedrībai aprūpes 

mājās pakalpojuma nodrošināšanu personām ar ierobežotu piekļuvi sociālās un veselības 

aprūpes infrastruktūrai, paredzot budžetā līdzfinansējumu pakalpojuma nodrošināšanai 

projekta laikā. 

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

ka „lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir šādas autonomās 

funkcijas: nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana 

ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām 

mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)”, atklāti 

balsojot, “par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija 

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

2.1. konceptuāli atbalstīt biedrības „Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 

40008001803, adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, projekta „Samariešu atbalsts mājās” 

realizāciju Skrundas novada pašvaldībā, deleģējot biedrībai visaptverošu aprūpes 

mājās pakalpojuma nodrošināšanu personām ar ierobežotu piekļuvi sociālās un 
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veselības aprūpes infrastruktūrai,  

2.2. finansējuma avots – sociālai aizsardzībai paredzētie budžeta līdzekļi, 

2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 

direktorei Andai VĪTOLAI, finanšu nodaļas vadītājai Inārai MUCENIECEI. 
 

3. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu telpu  

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 16 no 26.09.2013. 

2. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 30. pantu, kas nosaka, 

ka “(1) Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu (16.pants), 

jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, bet par kustamo mantu — 

nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu; (2) Nokavējot 

noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu (16.pants), bet mantas 

atsavināšana turpināma šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, 34. pantu, kas nosaka, ka 

“(1) Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles; 

(2) Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina 

septiņu dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, 35. pantu, 

kas nosaka, ka “(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” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija 

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

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

26.09.2013.- nedzīvojamo telpu nomas tiesību XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

izsole (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.). 
 

4. § 

Par pašvaldības īpašuma privatizācijas  

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 17 no 30.09.2013., Nr.18 no 07.10.2013. un izsoles noteikumus. 

2. Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 

1. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 

pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku 

personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai 

pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8. 

panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
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lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) Izsoles noteikumus 

apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var 

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura 

apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. 

(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura 

organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 

līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā 

īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā attiecīgās 

pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja 

nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā 

īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami 

attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas 

kopējā nosacītā cena pārsniedz 2500 latus, — arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sludinājumi 

par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek publicēti 

pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma 

tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums 

par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka 

sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav 

pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 2500 latus, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai 

atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības 

mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1000 latus, - pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, 

Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, 

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

 2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus: 

2.1.1. XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ar nosacīto cenu Ls 800.00 (astoņi simti 

latu, nulle santīmi), 

2.1.2. XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ar nosacīto cenu Ls 800.00 (astoņi simti 

piecdesmit latu, nulle santīmi), 

2.1.3. XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ar nosacīto cenu Ls 1000.00 

(viens tūkstotis latu un 00 santīmi); 

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

30.09.2013. (pielikums Nr. 2 uz 1 lp.), protokolu Nr. 18 no 07.10.2013. (pielikums Nr. 

3 uz 1 lpp.), 

 2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamo īpašumu – XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. XXX, XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes kadastra Nr. XXX, un XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

zemes kadastra Nr.XXX, izsoles,  

 2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamo īpašumu – XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

izsoles noteikumus (pielikums Nr. 4 uz 2 lpp.), XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

izsoles noteikumus (pielikums Nr. 5 uz 2 lpp.) un XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 6 uz 2 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. 
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5. § 

Par daļēju siltumapgādi dzīvojamā mājā  

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par daļēju siltumapgādi dzīvojamā mājā XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. dzīvojamā mājā XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, parāds par 

siltumapgādi ir aptuveni astoņi tūkstoši latu. Dzīvojamā mājā ir 30 dzīvokļi. 

Pašvaldības īpašumā ir 23 dzīvokļi. Privatizēti ir 7 dzīvokļi. Lielākais parāds 

izveidojies dzīvokļu īrniekiem, kam izīrēti pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi, 

2.2. likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 22.panta piektā daļā noteikts, 

ka „sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var 

pārtraukt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu tiem lietotājiem, kuri nav samaksājuši 

par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem vai nav izpildījuši citas saistības pret 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju”, 

2.3. MK 21.10.2008. noteikumu Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas 

noteikumi” 26.4.punktā noteikts, ka „piegādātājam ir tiesības, brīdinot trīs dienas 

iepriekš, pilnīgi vai daļēji pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam šādos 

gadījumos: ja lietotājs noteiktajos termiņos neveic norēķinus atbilstoši līguma 

nosacījumiem”, 

2.4. Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pantā noteikts, ka dzīvokļa īpašnieka pienākums ir 

norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma 

lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu 

izvešana). Pašvaldības īpašumā esošajos un izīrētajos dzīvokļos šis pienākums 

norēķināties par pakalpojumiem ir dzīvokļa īrniekiem, kas noteikts īres līgumos. 

Īrnieki par apkuri nemaksā ilgstoši, 

2.5. Enerģētikas likuma 50.pants paredz, ka ēku un būvju īpašniekiem ir tiesības 

izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu; 52.pants nosaka, ka ēku un būvju 

pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai vai atslēgšana no tās nedrīkst traucēt 

siltuma saņemšanu pārējiem šīs sistēmas lietotājiem, 

2.6. lai nodrošinātu minimālu pamatpakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem pašvaldībai 

piederošajos dzīvokļos, siltumapgādi pilnā apmērā privatizētajos dzīvokļos, kuros par 

siltumapgādi samaksa tiek veikta, saglabātu ēkas konstrukciju nebojāšanos mitruma un 

aukstuma ietekmē, samazinātu dzīvokļu īrniekiem maksu par siltumapgādi, 

nepieciešams pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos apkuri atslēgt daļēji. To 

iespējams realizēt, atslēdzot apkuri dzīvokļu radiatoros, bet saglabājot stāvvados. 

Tādējādi siltumapgāde šajos dzīvokļos un maksa par to saglabājas 40% apmērā no 

siltumapgādes pilnā apmērā, 

2.7. Dzīvokļa īpašuma likuma 4.pantā noteikts, ka kopīpašumā esošajā daļā ietilpst arī 

dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi ar 

dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalāmi elementi, kas nepieder 

pie atsevišķā īpašuma (tai skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie sildelementi, ja to 

funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām). Uz 

kopīpašumu attiecināms Civillikuma 1068.pantā noteiktais tiesiskais regulējums, kas 

paredz, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās daļās, drīkst 

tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu. Uz kopīpašumā esošo daļu attiecināms 

Civillikuma 1067. —1072.pants. Civillikuma 1068.panta pirmās daļas noteikumi 

piemērojami tiktāl, ciktāl Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta sestajā, septītajā, astotajā 

un devītajā daļā nav noteikts citādi, 

2.8. pārtraucot siltumapgādi dzīvokļos daļēji, netiek veikta inženierkomunikāciju un 

sildelementu, tas ir, kopīpašuma pārbūve un/vai citāda kopīpašuma daļu pārveidošana 

http://likumi.lv/doc.php?id=225418
http://likumi.lv/doc.php?id=225418
http://likumi.lv/doc.php?id=221382#p17
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un rīcība ar kopīpašumu, lai būtu nepieciešama visu kopīpašnieku piekrišana. 

Pietiekams ir lēmums, par kuru nobalso vairāk kā puse dzīvokļu īpašnieku, 

2.9. Dzīvokļa īpašuma likuma 17.pantā noteikt, ka „(1) Pieņemot dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmumu, katram dzīvokļa īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļu īpašumu viņam 

pieder. (2) Ja vienam dzīvokļu īpašniekam pieder vairāk nekā puse no dzīvojamā mājā 

esošajiem dzīvokļiem, balsojot viņam ir 50 procenti balsu no visām dzīvokļu īpašnieku 

balsīm”, 

2.10. 2013.gada 10.oktobrī notikusi dzīvojamā mājas dzīvokļu īpašnieku sapulce, tajā 

pieņemts lēmums par daļēju apkures atslēgšanu pašvaldībai piederošos dzīvokļos. 

Kopsapulcē piedalījās pašvaldības pārstāvis, pārstāvot 23 dzīvokļus un 2 dzīvokļu 

īpašnieki. Līdz ar to, ņemot vērā, ka pašvaldībai ir 50% balsu un piedalās 2 dzīvokļu 

īpašnieki, par lēmumu nobalsojuši vairāk kā puse dzīvokļu īpašnieku. Dzīvokļa 

īpašuma likuma 16.panta trešajā daļā noteikts, ka „dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums 

ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas 

pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot 

tos gadījumus, kuros šā likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma pieņemšanai 

nepieciešamais balsu skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati 

dzīvokļu īpašnieku kopība”. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto, dzīvojamās mājas „Pumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, dzīvokļu īpašnieku 2013.gada 10.oktobra sapulces lēmumu, pamatojoties uz 

Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta trešo daļu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Akceptēt, ka dzīvojamās mājas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, Skrundas 

novada pašvaldības īpašumā esošajos dzīvokļos siltumapgāde tiek veikta daļēji, 

atslēdzot apkuri radiatoros un saglabājot to stāvvados. 
 

6. § 

Par mantisko ieguldījumu pamatkapitāla palielināšanai un nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, ieguldot to SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitālā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekles 

Gunas SKREBELES 14.10.2013. iesniegumu par katlumāju nodošanu valdījumā.  

2. 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 “valsts 

vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var atsavināt ieguldot kapitālsabiedrības 

pamatkapitālā” un 40.pantu, kas nosaka, ka “(1) Lēmumu par valsts vai pašvaldības mantas 

ieguldīšanu jaundibināmas kapitālsabiedrības pamatkapitālā pieņem attiecīgi Ministru 

kabinets vai pašvaldības dome, 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” – 12 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” 

- nav, nolemj: 

2.1. atsavināt nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX (Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX), kas sastāv no zemes 

gabala 304.00 m2 platībā un uz tā esošas būves – katlumājas ēka, kadastra apzīmējums 

XXX, ieguldot to SIA „Skrundas komunālās saimniecība”, reģistrācijas Nr. 

http://likumi.lv/doc.php?id=221382#p17
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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 

Arvīda BADŪNA noteiktai tirgus vērtībai LVL XXX (XXX), 

2.2. atsavināt kustamo mantu – deviņu katlumāju tehnoloģiskās iekārtas – 96 

(deviņdesmit sešas) vienības, kas atrodas Skrundas novadā, Skrundā: XXX, ieguldot 

to SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģistrācijas Nr. 41203022001, juridiskā 

adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, pamatkapitālā atbilstoši LR 

UR mantiskā ieguldījuma novērtēšanas ekspertes Daces ROZENTĀLES noteiktai 

tirgus vērtībai LVL XXX (XXX), 

2.3. pilnvarot Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU sagatavot 

un parakstīt nepieciešamos SIA „Skrundas komunālās saimniecība”, reģistrācijas Nr. 

41203022001, juridiskā adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

pamatkapitāla palielināšanas dokumentus. 
 

7. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES 

iesniegto priekšlikumu par izmaiņām Skrundas pašvaldības amatu sarakstā. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka 

tikai dome var „noteikt domes (padomes) priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības 

administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes”, 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogs ir šajās institūcijās noteikto amatu funkciju sistematizēts apkopojums. Amatiem 

atbilstošās funkcijas sakārto funkcionālajās grupās — amatu saimēs. Amatu saimes, 

apakšsaimes un to aprakstus nosaka šā likuma 1.pielikums”, MK 30.11.2010. noteikumu 

Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" 8.punktu, kas nosaka, ka “amatam 

atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka iestādes vadītājs pēc attiecīgās 

struktūrvienības vadītāja un personāla vadības speciālista ieteikuma”, atklāti balsojot, „par” – 

12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, 

Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. izveidot Skrundas pašvaldības amatu sarakstā 2013.gadam amatu – XXX, 

profesijas kods XXX, nosakot normālu darba laiku (1.0 slodze) ar mēneša darba algas 

likmi Ls XXX, 

2.2. papildināt Skrundas pašvaldības amatu sarakstu 2013.gadam ar amatu – XXX, 

profesijas kods XXX, nosakot nepilnu darba laiku (0.5 slodze) ar mēneša darba algas 

likmi Ls XXX, 

 2.3. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļi, 

 2.4. noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 01.11.2013., 

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

 FREIMANI, finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 

 

8. § 

Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītājiem  

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 24.punktu, kas nosaka, ka ,,pašvaldības 

kompetence izglītībā ir organizēt pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un 

nodrošināt metodisko darbu’’, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta 
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ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītāju 

sarakstu 2013./2014. mācību gadam no 01.10.2013.: 

Nosaukums Vadītājs Darba 

slodze 
Izglītības iestāde 

1. Svešvalodu metodiskā 

apvienība 

 

XXX XXX Skrundas vidusskola 

2. Matemātikas 

metodiskā apvienība  

 

XXX XXX Skrundas vidusskola 

3. Pirmsskolas 

metodiskā apvienība 
XXX XXX O.Kalpaka Rudbāržu 

pamatskola 
4. Sporta metodiskā 

apvienība 
XXX XXX O.Kalpaka Rudbāržu 

pamatskola 
5. Sākumskolas 

metodiskā apvienība 
XXX XXX O.Kalpaka Rudbāržu 

pamatskola 

6. Dabaszinību 

metodiskā apvienība 

XXX XXX Skrundas vidusskola 

    

 
2. Finansējuma avots – valsts mērķdotācijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem, kas 

iekļaujama izglītības iestāžu tarifikācijās, 

 3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI. 
 

9. § 

Par Skrundas novada pašvaldības iestādes  

„Alternatīvās aprūpes dienas centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes 

dienas centrs”, reģ. Nr. 90000015912, adrese Kalēja iela 4, Skrunda, Skrundas novads, 

vadītājas Dainas Ābeles iesniegumu par maksas pakalpojumiem P/I „AADC”.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, 

kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai 

Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, saskaņā ar Skrundas 

novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” Nolikuma (apstiprināts 

Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdē) 2.4.12. punktu, kas nosaka, ka „CENTRA tiesības 

un pienākumi: saņemt maksu par CENTRA sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, atbilstoši 

DOMES lēmumiem un/vai PAŠVALDĪBAS noteiktajai kārtībai, un/vai PAŠVALDĪBAS 

noslēgtajiem sociālo pakalpojumu līgumiem”, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

52.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka „ar nodokli neapliek šādas preču piegādes un 

pakalpojumus: sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības 

un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz personas, kuras reģistrētas sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, kurus sociālo pakalpojumu 

sniedzējs sniedz saskaņā ar savām programmām”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” 

- nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas 

centrs” maksas pakalpojumus ar 01.01.2014. šādā apmērā: 
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DUŠA (tikai pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību, un citiem, 

uzrādot trūcīgās personas izziņu, apkures sezonas laikā) – EUR 1.00 

VEĻAS MAZGĀŠANA (tikai pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu 

apliecību, un citiem, uzrādot trūcīgās personas izziņu) – EUR 1.50. 

TRENAŽIERI 

Pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību – Bezmaksas; 

Citiem interesentiem - 1 st. bez dušas izmantošanas - EUR 1.50; 1 st. ar dušas 

izmantošanu - EUR 2.00; abonements (10 reizes) - EUR 13.50 bez dušas 

izmantošanas, EUR 18.00 ar dušas izmantošanu, 

2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas novada pašvaldības iestādes 

„Alternatīvās aprūpes dienas centrs” vadītājai Dainai ĀBELEI. 
 

10. § 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas novada bibliotēkām 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas bērnu bibliotēkas vadītājas Ingas ZALGAUCKAS 

08.10.02013. iesniegumu par maksas pakalpojumiem ar 01.01.2014.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti 

balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija 

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

2.1. apstiprināt Skrundas Bērnu, Skrundas pilsētas, Antuļu, Rudbāržu, Raņķu un 

Nīkrāces bibliotēkas maksas pakalpojumus ar 01.01.2014.: 

Pakalpojums EUR 

Kopēšana, izdruka (A4 

formāta, vienai pusei) 

0.14 

Kopēšana, izdruka (A4 

formāta, abām pusēm) 

0.21 

Kopēšana, izdruka 
(krāsaina, teksts) 

0.28 

Kopēšana, izdruka 
(krāsaina, attēls) 

0.57 

Skenēšana (par vienību) 0.28 

Fakss 0.85 

2.2. noteikt, ka Skrundas novada vispārizglītojošo skolu 1.-9.klašu skolēniem pirmo 

divu lapu kopēšana vai izdruka ir bezmaksas (ne vairāk, kā 10 lapas mēnesī), nākamās 

- pēc noteiktā izcenojuma, 

2.3. noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas novada domes 

29.09.2009. sēdes (prot. Nr. 10, 29.§) lēmums „Par maksas pakalpojumu 

apstiprināšanu bibliotēkām”, 

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

11. § 

Par zemes daļas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 01.10.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

juridiskā adrese XXX, XXX pagasts, Talsu novads, direktora XXX iesniegumu par nekustamā 

īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala daļas 0.5 ha platībā 

lietošanas mērķa maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals XXX, Rudbāržu 
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pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, pieder XXX, saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību (Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījums 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, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 

MK 20.06.206. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 13.punktu un Rudbāržu 

pagasta teritorijas plānojumu no 19.06.2007., atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” 

- nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izmainīt zemes gabala daļai XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 0.5 ha 

platībā, kadastra apzīmējums XXX, lietošanas mērķi no 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz lietošanas mērķi 0104 – 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūvi, samazināt tīrumu un atmatu platību no 

9.6 ha uz 9.1 ha, 

2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM. 
 

12. § 

Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.10.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Liepājā, iesniegumu par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.  

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 5.2 ha platībā, pieder XXX, saskaņā ar 

30.09.2013. pirkuma līgumu - reģistra Nr. XXX, reģistrēts pie Kurzemes apgabaltiesas 

zvērināta notāra XXX prakses vietā XXX, Kuldīgā. 

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”, 

MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot, 

„par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija 

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

2.1. sadalīt saimniecību XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

zemes gabalam, kadastra apzīmējums XXX, 5.2 ha platībā, piešķirt nosaukumu XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, zemes lietošanas mērķis – 0101 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

Par saimniecības XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un zemes gabala pievienošanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 10.10.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 
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zemnieku saimniecības XXX, juridiskā adrese XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 

īpašnieka XXX, iesniegumu par saimniecības XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX zemnieku saimniecībai XXX, saskaņā ar 

Zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījums 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, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 

MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot, 

„par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija 

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

2.1. sadalīt saimniecību XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

zemes gabalam 1.7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt nosaukumu XXX, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, un pievienot saimniecībai XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes gabala lietošanas 

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

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

14. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 

no 16.08.2013. par nekustamo īpašumu XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

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

ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem 

īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz 

svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka 

„zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšanai”, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” , LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka 

„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 

savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu 

valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav 

aizliegta ar likumu”, likuma “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un 

apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un 

ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 20.pantu, kas nosaka, ka 

„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas, 

ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā 

– valsts adrešu reģistrā”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007., atklāti 

balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija 

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

2.1. apstiprināt SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 

16.08.2013. nekustamam īpašumam XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. atdalāmam zemes gabalam 48.2 ha platībā piešķirt nosaukumu XXX, Skrundas 
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pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, un paliekošā zemes gabala 

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

lauksaimniecība, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

15. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.09.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo 

XX, Liepājā, iesniegumu, par zemes gabala XXX, 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 XXX, Nīkrāces 

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

Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX.  

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

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

nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, MK 12.04.2011. noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības 

projekta izstrādes kārtību, un Skrundas novada Nīkrāces pagasta teritorijas plānojumu no 

10.06.2010., zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma 

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, 

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

2.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, 

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

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. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 2.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

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

pagasta teritorijas plānojumu no 10.06.2010., 

2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības  

pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA, A. VĪTOLA 
 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu, 

kas nosaka, ka „šā panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un 

personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos 

noteikumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, 

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

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 



15 

Skrundas novada iedzīvotājiem” (pielikums Nr. 7 uz 8 lpp.). 
 

17. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 23/2013  

„Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kas nosaka, 

ka „pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem 

noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; 

pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas 

iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas 

iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)” un sesto punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir 

šādas autonomās funkcijas: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”, 43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „Dome var 

pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada 

iedzīvotājiem” (pielikums Nr. 8 uz 4 lpp.). 
 

18. § 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

N. KLEINBERGA 
 

Saskaņā ar LR Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, kas paredz pašvaldību saistošo 

noteikumu pielāgošanu euro ieviešanai, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, 

Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17/2013 „Grozījumi 2011.gada 22.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” 

(pielikums Nr. 9 uz 4 lpp.), 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 18/2013 „Grozījumi 2010.gada 22.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 „Nodeva par Skrundas novada pašvaldības 

izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”” (pielikums Nr. 10 

uz 1 lp.), 

3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19/2013 „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 „Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta kapsētu 

uzturēšanas noteikumi”” (pielikums Nr. 11 uz 1 lp.), 

4. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20/2013 „Grozījumi 2009.gada 26.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 11/2009 „Par licenču izsniegšanas kārtību un 

maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā”” 

(pielikums Nr. 12 uz 1 lp.), 

5. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 24/2013 „Grozījumi 2011.gada 25.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2011 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 

maksas pakalpojumiem”” (pielikums Nr. 13 uz 1 lp.). 
 

19. § 

Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

N. KLEINBERGA 
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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 01.10.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Skrundā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 02.10.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu īrēt dzīvokli Nīkrācē. 

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 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija 

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

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

risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

pirmām kārtām, 

3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 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 Ingu 

FREIMANI. 
 

20. § 

Par dzīvokļu piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

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

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 01.10.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Skrundā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 02.10.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu īrēt dzīvokli Nīkrācē, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 30.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrācē, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 08.10.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā. 

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

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

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, 

Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj:  

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

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

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

XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

Skrundas novadā, noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

21. § 

Par īres līguma pagarināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumu par īres līguma 

pagarināšanu. 

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

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 24.09.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 09.10.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

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

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

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

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

telpas īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj:  

3.1. pagarināt XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

dzīvokļa īres līgumu uz vienu gadu, 

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

sešiem mēnešiem, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

22. § 

Par dzīvokļa maiņu  

N. KLEINBERGA 
 

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

maiņu. 

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

01.10.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu 

mainīt dzīvokli uz XXX, Skrundā, Skrundas novadā. 

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

nosaka palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un 

saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.amrta saistošo noteikumu Nr.5/2013 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrundas novadā” 31. punktu, kas nosaka, ka 

„pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamo telpu apmaiņā personām, kuras īrē Skrundas 

pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu un vēlas to apmainīt pret mazāku 

dzīvojamo telpu vai dzīvojamo telpu ar zemāku maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar 

dzīvojamās telpas lietošanu, kā arī veselības stāvokļa dēļ vēlas dzīvot pirmajā vai otrajā stāvā. 

Pašvaldībai ir tiesības sniegt palīdzību dzīvokļu apmaiņā pret citu dzīvokli arī gadījumos, lai 

uzlabotu to īrnieku dzīves apstākļus, kuri godprātīgi pilda īres līgumu”, atklāti balsojot, „par” 

– 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, 

Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

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

Skrundā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 



18 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

23. § 

Par Dzīvokļu komisijas sastāva maiņu   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par Skrundas 

novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 25.09.2013. saņemts pašvaldības policista Normunda 

EIHES iesniegums par vēlēšanos darboties dzīvokļu komisijas sastāvā,  

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 25.09.2013. saņemts Evas POLES iesniegums par 

atbrīvošanu no Skrundas novada pašvaldības dzīvokļa komisijas sastāva.  

3. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 10.punktu, kas 

nosaka, ka „dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) pastāvīgo komiteju locekļus”, 

atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, 

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

3.1. ievēlēt pašvaldības policistu Normundu EIHI Skrundas novada pašvaldības 

dzīvokļu komisijā,  

3.2. izslēgt no Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva Evu POLI, 

3.3. pēc izdarītajām izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas 

sastāvs sekojošs:  

Anda VĪTOLA - komisijas priekšsēdētāja, 

Inga FREIMANE – komisijas sekretāre,  

Dzintra VEĢE – komisijas locekle, 

Aldona ZĪDERE - komisijas locekle, 

Benita LIELĀMERE - komisijas locekle, 

Rihards BRŪVERIS - komisijas loceklis, 

Normunds EIHE – komisijas loceklis. 
 

24. § 

Par Skrundas novada domes 27.06.2013. sēdes (prot. Nr. 3, 9.§)  

lēmuma „Par Skrundas novada pašvaldības komisijām” 1.punkta atcelšanu 

N. KLEINBERGA 
 

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

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

komisijās, valdēs un darba grupās” un saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības 2009.gada 

22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2009 “Skrundas novada pašvaldības nolikums” 

100.punktu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, 

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

1. Atcelt Skrundas novada domes 27.06.2013. sēdes (prot. Nr. 3, 9.§) lēmuma „Par 

Skrundas novada pašvaldības komisijām” 1.punktu,  

 2. Ievēlēt Skrundas novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā: 

  domes priekšsēdētāju Nelliju KLEINBERGU – komisijas priekšsēdētāja, 

  pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU - komisijas loceklis, 

  Administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI – komisijas locekle. 
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25. § 

Par atbalstu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” kredītlīnijas piešķiršanai  

N. KLEINBERGA, G. SKREBELE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par atbalstu SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība” kredītlīnijas piešķiršanai. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklei Gunai SKREBELEI, kura paskaidro domes 

lēmuma nepieciešamību un kredīta ņemšanas nepieciešamību. 

2. Pamatojoties uz LR 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”, SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” statūtu jaunās redakcijas (apstiprināti ar 27.09.2012. 

Skrundas novada domes lēmumu Nr.21, prot. Nr. 13) 12.1.punktu, kas nosaka, ka papildus 

likumā noteiktajam, valdes loceklim nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana 

sabiedrības nekustamā īpašuma ieķīlāšanā, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, 

Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

 2.1. piekrist, ka SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese 

 Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, ieķīlā A/S „SEB banka” Sabiedrībai piederošo 

 nekustamo īpašumu – XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un ēkai 

pieguļošo zemi 842 m2, kredītlīnijas atvēršanai LVL XXX apmērā,  

 2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

 PUTNIŅAM. 
 

26. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.10.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes gabala XXX, 

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 XXX, 

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

Zemesgrāmata apliecību, Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR „Zemes ierīcības likuma” 5.panta 

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

3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, MK 

12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” otro nodaļu, 

kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, Rudbāržu pagasta teritorijas plānojumu 

no 19.06.2007., zemes īpašnieces zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā 

īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, 

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

2.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, 

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

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 
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zemes robežu un situāciju plāns, 

 2.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 2.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

2.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Rudbāržu pagasta 

teritorijas plānojumu no 19.06.2007., 

2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

27. § 

Par saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,  

sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.10.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par saimniecības XXX, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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”, 

MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, MK 19.10.2011. 

rīkojumu Nr.538 un MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, 

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

2.1. sadalīt saimniecību XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam zemes 

gabalam, kadastra apzīmējums XXX, platība 20.9 ha, piešķirt nosaukumu XXX, 

Raņķu pagasts, Skrundas novads; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM. 
 

28. § 

Par nosaukuma piešķiršanu, zemes gabala pievienošanu un lietošanas mērķa noteikšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.10.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

juridiskā adrese XXX, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, vadītājas XXX iesniegumu par 

nosaukuma piešķiršanu, zemes gabala pievienošanu un lietošanas mērķa noteikšanu.  

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”, 

MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un MK 20.06.2006. 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” 

– nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, platība 0.2 ha, nosaukumu 

XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, un pievienot īpašumam XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX; zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 
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– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā,   

2.2. piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, platība 1.08 ha, nosaukumu 

XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, un pievienot īpašumam XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX; zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,   

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

29. § 

Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  

nodošanu sabiedriskai apspriešanai  

N. KLEINBERGA, Z. EGLĪTE, S. DMITRIJEVA 
 

1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt 

pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas 

attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”, 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, kas nosaka, ka „Valsts un pašvaldības 

institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas 

iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts”, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.pantu, 

kas nosaka teritorijas attīstības plānošanas līmeņus un dokumentus, SIA „Reģionālie projekti” 

izstrādā Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

2. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu attīstības nodaļas vadītājai Zanei 

EGLĪTEI, kura īsumā informē par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. SIA „Reģionālie 

projekti” pārstāve Līna DMITRIJEVA skaidro sīkāk ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nozīmi. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.1 panta otrās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

„publiskā apspriešana jārīko par pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanu”, 

MK 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 

procesā” 5.punktu, kas nosaka, ka „Institūcija piemēro sabiedrības līdzdalības kārtību arī to 

tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas 

politiskās iniciatīvas. Sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē tiek organizēta 

saskaņā ar šo noteikumu II nodaļā noteiktajiem attīstības plānošanas procesa posmiem un 

veidiem un III nodaļā noteiktajiem principiem”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. nodot publiskai apspriešanai Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, 

  3.2. noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 01.11.2013. līdz 29.11.2013.,  

3.3. noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Skrundas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Skrundas 

novada pašvaldībā (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326), Raņķu 

pakalpojumu pārvaldē (Sākumskola, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-

3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē (Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads, LV-3320) pašvaldības darba laikā; ar materiāliem var 

iepazīties Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv , 

3.4. sabiedriskās apspriešanas sanāksmi organizēt 21.11.2013., plkst. 1700 Skrundas 

kultūras namā, 

3.5. publicēt paziņojumu par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

publisko apspriešanu Skrundas novada informatīvajā izdevumā „Skrundas novads” un 

ievietot pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv ,  

http://www.skrundasnovads.lv/
http://www.skrundasnovads.lv/
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3.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas 

vadītājai Zanei EGLĪTEI. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo 

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 21.11.2013., 

plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 28.11.2013., plkst. 0800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0900 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         25.10.2013. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         25.10.2013.  


