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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000015912 

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

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

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 8 

 

Skrundas novadā       2012. gada 26. aprīlī 

 

Sēde sasaukta plkst. 10
00 

Sēdi atklāj plkst. 10
00 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Nolikuma par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā apstiprināšanu 

2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2011. gada pārskata apstiprināšanu  

3. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu  

4. Par telpu Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu ar SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” 

5. Par būvniecības ieceres „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā” publisko apspriešanu 

6. Par izbraukuma tirdzniecību Skrundas svētkos 

7. Par biedrības „Lejaskurzeme” iesniegumu finansiālam atbalstam veselības rehabilitācijas 

organizēšanai biedrības bērniem 

8. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolā 

9. Par izmaiņām Skrundas vidusskolas nolikumā 

10. Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” darbu vasarā 

11. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā 

12. Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” vērtēšanas komisijas izveidošanu 

13. Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu  

14. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

15. Par zemes gabalu iznomāšanu 

16. Par nosaukumu un adreses maiņu 

17. Par adreses piešķiršanu  

18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Tukumi”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

19. Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā 

20. Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā 

21. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 

22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

23. Par dzīvokļu piešķiršanu  

24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

25. Par īres līgumu slēgšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”  

26. Par Skrundas novada domes 22.03.2012. sēdes (prot. Nr. 5, 15.§) lēmuma „Par dzīvokļu 

piešķiršanu” 3.4. punkta atcelšanu 

27. Par nolikuma „Par Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu” apstiprināšanu 
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un Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu 

28. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 23. kongresā un biedru sapulcē  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA  

Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās - 

Deputāti:  Gunta STEPANOVA  

Inga FLUGRĀTE 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Dzintra VEĢE  

  Rudīte KRONLAKA  

  Aldona ZĪDERE 

  Ainars PIĻECKIS 

  Ainārs ZANKOVSKIS 

  Marina LĀKUTE 

  Rihards VALTENBERGS 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti -  

Juris JAUNZEMS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Santa LENCBERGA (nav informējusi par neierašanās iemeslu) 

Inta BERGMANE (nav informējusi par neierašanās iemeslu)  

 (seminārā Rīgā) 

 

Klausās  

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

būvinspektors      Ēriks Ernests ŠĶUPELIS 

būvvaldes vadītājs     Kaspars DZENIS 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

projektu vadītāja     Gita RUBEŽNIECE 

praktikante      Maira KUTUĻSKA 

SIA „Skrundas TV” valdes priekšsēdētājs Alans PERŠEVICS 

diktore    Ieva BENEFELDE 

p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

    centrs” direktore Maruta BRIZGA 

tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

projektu sagatavošanas speciāliste   Kristīne VĒRDIŅA 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

pašvaldības iedzīvotāji    Valters FARNASTS 

      Artis VALTENBERGS 

SIA „Jaunie meži” pārstāvji   Ritvars ĶĒNIŅŠ 

      Romāns ŠALAJEVS    

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma 

apstiprināšanu 
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2. Par izmaiņām pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas sastāvā 

3. Par telpu Raiņa ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu Skrundas arodvidusskolai 

un atļauju telpas nodot apakšnomā 

4. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Skrundas novadā 

5. Par adreses piešķiršanu 

6. Par dzīvokļa piešķiršanu 

7. Par Skrundas novada pašvaldības 2011. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu 

8. Par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ierobežotas atlases konkursā darbības 

programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” projekta „Sadzīves atkritumu 

izgāztuves „Sniedzes”, 62828/1251/PPV, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, monitoringa 

sistēmas izveide” īstenošanai 

 

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” - 9 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, 

Aldona ZĪDERE, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

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

nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par Nolikuma par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā apstiprināšanu 

2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2011. gada pārskata apstiprināšanu  

3. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu  

4. Par telpu Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu ar SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” 

5. Par būvniecības ieceres „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā” publisko apspriešanu 

6. Par izbraukuma tirdzniecību Skrundas svētkos 

7. Par biedrības „Lejaskurzeme” iesniegumu finansiālam atbalstam veselības rehabilitācijas 

organizēšanai biedrības bērniem 

8. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolā 

9. Par izmaiņām Skrundas vidusskolas nolikumā 

10. Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” darbu vasarā 

11. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā 

12. Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” vērtēšanas komisijas izveidošanu 

13. Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu  

14. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

15. Par zemes gabalu iznomāšanu 

16. Par nosaukumu un adreses maiņu 

17. Par adreses piešķiršanu  

18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Tukumi”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

19. Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā 

20. Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā 

21. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 

22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

23. Par dzīvokļu piešķiršanu  

24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

25. Par īres līgumu slēgšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”  

26. Par Skrundas novada domes 22.03.2012. sēdes (prot. Nr. 5, 15.§) lēmuma „Par dzīvokļu 

piešķiršanu” 3.4. punkta atcelšanu 

27. Par nolikuma „Par Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu” apstiprināšanu 
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un Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu 

28. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 23. kongresā un biedru sapulcē 

29. Par pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma 

apstiprināšanu 

30. Par izmaiņām pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas sastāvā 

31. Par telpu Raiņa ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu Skrundas arodvidusskolai 

un atļauju telpas nodot apakšnomā 

32. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Skrundas novadā 

33. Par adreses piešķiršanu 

34. Par dzīvokļa piešķiršanu 

35. Par Skrundas novada pašvaldības 2011. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu 

36. Par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ierobežotas atlases konkursā darbības 

programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” projekta „Sadzīves atkritumu 

izgāztuves „Sniedzes”, 62828/1251/PPV, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, monitoringa 

sistēmas izveide” īstenošanai 

 

1. § 

Par Nolikuma par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma, LR Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu, LR likuma „Par pašvaldībām” 41. 

panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka „pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos 

aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Inga FLUGRĀTE, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

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

1. Apstiprināt Nolikumu par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā (pielikums Nr. 1 uz 

13 lpp.), 

2. Atzīt par spēkā neesošu 26.08.2010. Skrundas novada domes sēdē (prot. Nr. 12, 

1.§) apstiprināto Nolikumu par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā. 
 

2. § 

Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2011. gada pārskata apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

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

priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 26.03.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

iesniegumu par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2011. gada pārskata apstiprināšanu. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 48. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „tikai dalībnieku 

sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskatu”, atklāti balsojot, „par” – 

9 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona 

ZĪDERE, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

- Apstiprināt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2011. gada pārskatu (pielikums 

Nr. 2 uz 20 lpp.).  
 

3. § 

Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

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

priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 26.03.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 
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iesniegumu par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 2012. 

gadam.  

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

nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus arī citos likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties 

uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 36.pantu, kas nosaka, ka „kapitālsabiedrības valde vai padome nevar celt 

iebildumus pret dalībnieku (akcionāru) sapulces ievēlēto revidentu”, atklāti balsojot, „par” – 9 

(Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona 

ZĪDERE, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

- Apstiprināt 2012. gadam SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidenti Lidiju 

 GAILĀNI, dzīvo XXX. 

4. § 

Par telpu Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā,  

nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 

41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes priekšsēdētāja Aivara 

RUDZROGA Skrundas novada pašvaldībā 08.03.2012. saņemto iesniegumu par telpu Lielā 

ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 01.04.2011. (Skrundas novada 

domes lēmums no 24.03.2011., prot. Nr. 4, 9.§) ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, noslēgts telpu Lielā ielā 

1A, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums uz 1 gadu, nosakot telpu (53.8 m
2
 platībā) 

nomas maksu Ls 0.20/m
2
 mēnesī plus PVN. 

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

nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21.panta pirmās daļas 14. 

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

ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un 

nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Inga FLUGRĀTE, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

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

2.1. pagarināt ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese 

Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, telpu Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas 

novadā, nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot iepriekšējā telpu nomas līguma 

nosacījumus, 

2.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa 

 pagarināšanu, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

5. § 

Par būvniecības ieceres „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā” publisko apspriešanu 

N. KLEINBERGA, K. DZENIS, A. ZANKOVSKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Jaunie meži”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, 

būvniecības iesniegumu – uzskaites karti, kas Skrundas novada Būvvaldē saņemta 

12.01.2012., „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas", Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā”. 
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Būvvaldes vadītājs Kaspars DZENIS paskaidro, ka izdevumi par papildus ģeoloģiskās izpētes 

veikšanu tiek finansēti no būvnieku puses, bet izdevumus par neatkarīga sertificēta 

meliorācijas sistēmu projektētāja slēdziena sagatavošanu finansē pašvaldība. 

Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS jautā, vai nav plānots izveidot papildus ceļu karjera izstrādes 

materiālu izvešanai, jo šobrīd ceļš, pa kuru brauc smagās automašīnas no karjera, iet gandrīz 

cauri kādas mājas pagalmam. 

Kaspars DZENIS paskaidro, ka gadījumā, ja pašvaldība apstiprinās būvniecības ieceri, karjera 

izstrādes atļauja būs kopā ar dažādiem nosacījumiem.  

2. Ņemot vērā būvniecības ieceres publiskās apspriešanas gala ziņojumu (pielikums Nr. 3 uz 4 

lpp.), pamatojoties uz „Būvniecības likuma” 12. pantu par publisko apspriešanu un MK 

22.05.2007. noteikumus Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”, atklāti 

balsojot, “par” – 9 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. apstiprināt gala ziņojumu par būvniecības ieceri „Karjera izveidošana nekustamā 

īpašumā „Salnas", Skrundas pagastā, Skrundas novadā”, 

2.2. pieprasīt būvniecības ieceres ierosinātājam iesniegt papildus ģeoloģiskās izpētes 

atzinumus, lai varētu izvērtēt karjera iespējamo rekultivāciju par ūdenstilpni. 

2.3. pasūtīt neatkarīga sertificēta meliorācijas sistēmu projektētāja slēdzienu par 

plānoto būvniecības ieceri. 

2.4. atlikt būvniecības ieceres „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas", 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā” akceptēšanu līdz papildus iesniegto materiālu 

izvērtēšanai. 
 

 

Turpmākā sēdes gaitā piedalās deputāts Ainars PIĻECKIS. 

 

6. § 

Par izbraukuma tirdzniecību Skrundas svētkos  

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz MK 06.10.1998. noteikumu Nr. 388 “Noteikumi par tirdzniecības kārtību 

tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” 72.5. punktu, kas nosaka, ka 

“pašvaldība, organizējot gadatirgus un izbraukuma tirdzniecību nosaka un iekasē maksu par 

tirdzniecības vietu pašvaldību organizētajos gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās”, 

atklāti balsojot „par” – 10 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Noteikt maksu par ielu tirdzniecību Skrundas pilsētas svētkos 2012. gada 11. maijā 

un 12. maijā: 

1.1. tirgotājiem ar pašražoto pārtikas produkciju Skrundas pilsētas centra 

skvēros (12. maijā no plkst. 07
00

 līdz 15
00

) - Ls 5.00/tirdzniecības vieta, 

1.2. izbraukuma tirdzniecībai ar pārtikas un alkohola precēm Skrundas pilsētas 

centrā (12. maijā no plkst. 07
00

 līdz 15
00

) - Ls 15.00/tirdzniecības vieta,  

1.3. izbraukuma tirdzniecībai ar pārtikas precēm un alu pie Skrundas 

vidusskolas (11. maijā no plkst. 21
00

 līdz 03
00

) – Ls 15.00/tirdzniecības vieta, 

2. Noteikt, ka Skrundas novada iedzīvotājiem – sīkamatniekiem tirdzniecības vieta bez 

maksas,  

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.  
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7. § 

Par biedrības „Lejaskurzeme” iesniegumu finansiālam  

atbalstam veselības rehabilitācijas organizēšanai biedrības bērniem 

 N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata biedrības “Lejaskurzeme”, reģ. Nr. XXX, adrese Kalēju iela 

4, Skrunda, Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas Sanitas UKAVICAS Skrundas novada 

pašvaldībā 13.04.2012. saņemto iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu palīdzību veselības 

rehabilitācijas organizēšanai biedrības bērniem un jauniešiem veselības un rehabilitācijas 

centrā „Jaunķemeri”, Jūrmalā, no 18.06.2012. līdz 22.06.2012.  

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”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra 

VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. nodrošināt biedrības „Lejaskurzeme”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, Skrundas 

novads, bērnus un jauniešus ar transportu nokļūšanai uz veselības un rehabilitācijas 

centru „Jaunķemeri”, Jūrmalā, 18.06.2012. un nokļūšanai atpakaļ 22.06.2012., 

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

8. § 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA 

Skrundas novada pašvaldībā 12.04.2012. saņemto iesniegumu par maksas pakalpojumu 

apstiprināšanu Skrundas vidusskolā. 

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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” – 9 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsojumā nepiedalās 

deputāts Ainārs ZANKOVSKIS pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par interešu 

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

nolemj: 

2.1. apstiprināt Skrundas vidusskolas maksas pakalpojumus (pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.) 

ar 01.05.2012.,  

2.2. ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 26.11.2009. Skrundas novada 

domes sēdes (prot. Nr. 14, 4.§) lēmums „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

Skrundas vidusskolā”. 
 

9. § 

Par izmaiņām Skrundas vidusskolas nolikumā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA 

Skrundas novada pašvaldībā 12.04.2012. saņemto iesniegumu par izmaiņām Skrundas 

vidusskolas nolikumā. 

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

iestādes nolikumu apstiprina iestādes dibinātājs, atklāti balsojot, „par” – 9 (Inga FLUGRĀTE, 

Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars 
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PIĻECKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāts Ainārs ZANKOVSKIS 

pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

- Izdarīt izmaiņas Skrundas vidusskolas nolikumā, pievienojot sekojošus 

apakšpunktus: 

“100.2. Personas datu apstrādes aizsardzības iekšējie noteikumi – izdod direktors, 

saskaņojot ar pedagoģisko padomi. 

100.3. Skolēnu un darbinieku personas datu aizsardzības kārtība – izdod direktors, 

saskaņojot ar pedagoģisko padomi.”  
 

10. § 

Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” darbu vasarā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” 

vadītājas Dzintras EGLĪTES Skrundas novada pašvaldībā 10.04.2012. saņemto iesniegumu 

par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” slēgšanu vasarā no 25.06.2012. 

līdz 31.07.2012. iestādes darbinieku atvaļinājumu laikā.  

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

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

balsojot, „par” – 10 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Piekrist slēgt Skrundas pirmsskolas izglītības iestādi „Liepziediņš” vasarā no 

25.06.2012. līdz 31.07.2012. iestādes darbinieku atvaļinājuma laikā.  
 

11. § 

Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā  

N. KLEINBERGA 
 

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

iesniegto priekšlikumu par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. 

2. 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”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inga FLUGRĀTE, 

Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars 

PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

2.1. ievēlēt tehnisko sekretāri Daci BUĶELI par iepirkumu komisijas locekli 

iepirkumu komisijas locekles pienākumu izpildītājas Ingas FREIMANES vietā, 

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

 komisijas priekšsēdētājs –  Guntis PUTNIŅŠ, 

 komisijas locekļi -  Guntars STEPIŅŠ, 

     Aldona ZĪDERE, 

     Benita LIELĀMERE, 

     Dace BUĶELE,     

2.3. nosūtīt informatīvu paziņojumu IUB (Iepirkumu uzraudzības birojs) par 

izdarītajām izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā, 

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

FREIMANI. 
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12. § 

Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” vērtēšanas komisijas izveidošanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 61. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas 

pārvaldīšanai dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot 

valdes, komisijas vai darba grupas” un ņemto vērā 22.03.2012. Skrundas novada domes sēdē 

apstiprināto projektu konkursa „Darīsim kopā!” nolikumu, atklāti balsojot, “par” – 10 (Inga 

FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, 

Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

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

nolemj: 

- Izveidot projektu konkursa „Darīsim kopā!” vērtēšanas komisiju 5 locekļu sastāvā un 

ievēlēt tajā: 

 Ivaru GRUNDMANI, attīstības komitejas priekšsēdētājs, 

 Zani EGLĪTI, attīstības nodaļas vadītāja, 

 Kasparu DZENI, būvvaldes vadītājs, 

 Gunti PUTNIŅU, pašvaldības izpilddirektors, 

 Aivitu EMERBERGU, sporta darba organizatore. 
 

13. § 

Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

„izšķir šādus attīstības plānošanas dokumentu veidus: politikas plānošanas dokumenti, 

institūciju vadības dokumenti un teritorijas attīstības plānošanas dokumenti”, ceturto daļu, kas 

nosaka, ka „ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās 

teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentos - vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo 

pasākumu kopumu” un LR Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka „teritorijas attīstību plāno, izstrādājot šādus savstarpēji saskaņotus teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus: 1) nacionālajā līmenī — Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu; 2) reģionālajā līmenī — plānošanas reģiona 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu; 3) vietējā līmenī — vietējās 

pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, 

lokālplānojumu un detālplānojumu”, 12. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „vietējā pašvaldība 

izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, 

teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus”, trešo 

daļu, kas nosaka, ka „vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības 

stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un 

tematisko plānojumu īstenošanu” un 21. pantu, kas nosaka, ka „(1) Vietējās pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā 

nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības 

prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā. (2) Telpiskās 

attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka un shematiski attēlo 

vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās 

ilgtermiņa izmaiņas. (3) Vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju apstiprina ar pašvaldības 

domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

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

1. Uzsākt Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi, 
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2. Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadītāju apstiprināt 

Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI, 

3. Apstiprināt darba uzdevumu Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

izstrādei (pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.), 

4. Paziņojumu par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 

uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā un pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Skrundas novads”, 

5. Lēmumu par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Kurzemes plānošanas 

reģionam. 
 

14. § 

Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA XXX, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, Skrundas novadā, 

Skrundas novada pašvaldībā 21.03.2012. saņemto iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu, izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, Skrundas novada 

pašvaldībā 12.04.2012. saņemto iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu, izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, Skrundas novada pašvaldībā 

12.04.2012. saņemto iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

balsojot, „par” – 8 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona 

ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

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

deputātes Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta 

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

2.1. sadalīt saimniecību ”Birztalas”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

zemes gabalam, kadastra Nr. XXX, 0.9 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Fazāni”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 

– lauksaimniecība,    

2.2. sadalīt saimniecību ”Lāči”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

zemes gabalam, kadastra Nr. XXX, 1.93 ha platībā, piešķirt nosaukumu 

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

lietošanas mērķis – 0201 – mežsaimniecība,     

2.3. sadalīt saimniecību ”Lāstekas”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

zemes gabalam, kadastra Nr. XXX, 1.1 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Zīles”, Raņķu 

pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – 

lauksaimniecība,     

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

 

Turpmākā sēdes gaitā piedalās deputāte Marina LĀKUTE. 
 

 

 

 

 

15. § 

Par zemes gabalu iznomāšanu 
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N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, Skrundas novada 

pašvaldībā 05.04.2012. saņemto iesniegumu par zemes gabala iznomāšanu, izskata XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, Skrundas novada pašvaldībā 03.11.2011. saņemto iesniegumu 

par zemes gabala daļas iznomāšanu, izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundas novada pašvaldībā 

10.04.2012. saņemto iesniegumu par zemes gabalu iznomāšanu. 

2. Pamatojoties uz MK 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE, 

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

2.1. iznomāt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, zemes gabalu 0.5 ha platībā, 

Cieceres ielā 21A, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, uz 

5 gadiem, zem pagalma, 

2.2. noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksu gadā 1.5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības (kadastrālā vērtība Ls 35), t.i. Ls 053, 

2.3. noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības (kadastrālā 

vērtība Ls 35 Ls), t.i. Ls 0.53, 

2.4. iznomāt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, zemes gabala daļu 0.4 ha platībā no 

zemes gabala „Ūdenstornis”, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, uz 5 gadiem, lauksaimniecībai, 

2.5. noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksu gadā 0.5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības (kadastrālā vērtība Ls 196), t.i. Ls 0.98, 

2.6. noteikt nomas maksu gadā 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības (kadastrālā 

vērtība Ls 196), t.i. Ls 0.98, 

2.7. iznomāt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, zemes gabalus 0.6452 ha platībā, 

kadastra Nr. XXX, un 0.7667 ha platībā, kadastra Nr. XXX, „Liepiņas”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, uz 5 gadiem, piemājas saimniecībai, 

2.8. noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksu gadā 0.5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības (kadastrālā vērtība Ls 693), t.i. Ls 3.47, 

2.9. noteikt nomas maksu gadā 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības (kadastrālā 

vērtība Ls 693), t.i. Ls 3.47, 

2.10. noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksa un nomas maksa mainās atkarībā 

no zemes kadastrālās vērtības, 

2.11. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.      
 

16. § 

Par nosaukumu un adreses maiņu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, Skrundas novada 

pašvaldībā 22.03.2012. saņemto iesniegumu par nosaukumu un adreses maiņu.  

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

balsojot, „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona 

ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. izmainīt zemes gabaliem nosaukumu un adresi „Vaivari”, Nīkrāces pagastā, 
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Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 0.5 ha platībā un uz tā atrodošai cūku kūtij ar 

kadastra apzīmējumu XXX un kadastra Nr.XXX, 3.4 ha platībā, uz nosaukumu un 

adresi „Lankalnu Staļļi”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabalu 

lietošanas mērķis – 0101 – lauksaimnieciska rakstura zeme, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

17. § 

Par adreses piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX īpašnieka XXX, dzīvo XXX, Skrundas novada 

pašvaldībā 11.04.2012. saņemto iesniegumu par adreses piešķiršanu.  

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

balsojot, „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona 

ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. piešķirt „Autogarāža 56”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, adresi Darbnīcas iela 1, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3324, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

18. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

„Tukumi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, Skrundas novada 

pašvaldībā 10.04.2012. saņemto iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu. 

2. 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 zemes gabalu sadalīšanai, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 

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

projekta izstrādes kārtību. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, zemes 

īpašnieka Uģa Jansona zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma 

„Tukumi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, “par” - 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE, 

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

2.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Tukumi”, Nīkrāces 

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

zemes gabala sadalīšanu,  

 2.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

2.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

2.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 
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zemes robežu un situāciju plāns, 

 2.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

2.4. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Skrundas novada Nīkrāces pagasta 

teritorijas plānojumu no 10.06.2010., 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

19. § 

Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata VALSTS ZEMES DIENESTA Kurzemes reģionālās 

nodaļas, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, Skrundas novada pašvaldībā 03.04.2012. 

saņemto vēstuli par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā.  

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka 

„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 

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

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

aizliegta ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, “par” - 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE, 

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

 2.1. piešķirt adreses Skrundas novadā: 

2.1.1. ēkām: dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums XXX), kūtij (kadastra 

apzīmējums XXX), šķūnim (kadastra apzīmējums XXX), pirtij (kadastra 

apzīmējums XXX), siltumnīcai (kadastra apzīmējums XXX) un siltumnīcai 

(kadastra apzīmējums XXX), kuras atrodas uz zemes gabala ar kadastra 

Nr.XXX, adresi „Kraujas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, 

2.1.2. ēkām: dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums XXX), kūtij (kadastra 

apzīmējums XXX), šķūnim (kadastra apzīmējums XXX) un pagrabam 

(kadastra apzīmējums XXX), kuras atrodas uz zemes gabala ar kadastra 

Nr.XXX, adresi „Paišas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-330, 

2.1.3. ēkām: ēdnīcai (kadastra apzīmējums XXX) un pagrabam (kadastra 

apzīmējums XXX), kuras atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr. XX, adresi 

„Dālderi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, 

2.1.4. ēkām: dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums XXX) un saimniecības 

ēkai (kadastra apzīmējums XXX), kuras atrodas uz zemes gabala ar kadastra 

Nr. XXX, adresi „Kalves”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

2.1.5. ēkām: dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums XXX), kūtij (kadastra 

apzīmējums XXX), šķūnim (kadastra apzīmējums XXX) un šķūnim (kadastra 

apzīmējums XXX), kuras atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr. XXX, adresi 

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

2.1.6. dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums XXX), kura atrodas uz zemes 

gabala ar kadastra Nr. XXX, adresi „Spolēni”, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, LV-3324, 

2.1.7. dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums XXX), kura atrodas uz zemes 

gabala ar kadastra Nr. XXX, adresi „Lankas”, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, LV-3325, 

2.1.8. dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums XXX), kura atrodas uz zemes 

gabala ar kadastra Nr. XXX, adresi „Stūrīši 1”, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, LV-3324, 

2.1.9. ēkām: dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums XXX), klētij (kadastra 

apzīmējums XXX), garāžai (kadastra apzīmējums XXX), kūtij (kadastra 
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apzīmējums XXX) un šķūnim (kadastra apzīmējums XXX), kuras atrodas uz 

zemes gabala ar kadastra Nr.XXX, adresi „Dižsluķi”, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.10. ēkām: dzīvojamai ēkai 1/2 (kadastra apzīmējums XXX) un šķūnim 

(kadastra apzīmējums XXX), kuras atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr. 

XXX, adresi „Grāvnieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.11. ēkām: dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums XXX) un pagrabam ar 

nojumi (kadastra apzīmējums XXX), kuras atrodas uz zemes gabala ar kadastra 

Nr. XXX, adresi Brīvības iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

20. § 

Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adrešu anulēšanu Skrundas novadā.  

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka 

„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 

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

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

aizliegta ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, “par” - 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE, 

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

 2.1. anulēt adreses Skrundas novadā: 

2.1.1. Oskara Kalpaka iela 16, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 (kods 

101481817), 

  2.1.2. Lielā iela 20, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 (kods 102600877), 

  2.1.3. Lielā iela 1, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 (kods 103754706), 

  2.1.4. Ziedu iela 18B, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 (kods 103756285), 

  2.1.5. Klusā iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 (kods 104894898), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

21. § 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu  

N. KLEINBERGA 

 

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

statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim „Pumpuri” – 8, Pumpuros, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, un dzīvoklim „Pumpuri” – 20, Pumpuros, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo 

dzīvojamo māju veidošanu izlemj pašvaldība, ņemot vērā tās administratīvajā teritorijā 

dzīvojošo sociāli maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto personu (ģimeņu) 

pieprasījumu, kā arī pašvaldības iespējas. Sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas 

statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu”, trešās daļas 1. 

punktu, kas nosaka, ka „sociālā dzīvokļa statusu var noteikt neizīrētiem pašvaldības īpašumā 

esošiem dzīvokļiem”, atklāti balsojot „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, 

Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards 
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VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE, 

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

2.1. noteikt pašvaldības dzīvoklim „Pumpuri” – 8, Pumpuros, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

2.2. noteikt pašvaldības dzīvoklim „Pumpuri” – 20, Pumpuros, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa statusu. 
 

22. § 

Par uzņemšanu dzīvokļu rindā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

uzņemšanu dzīvokļu rindā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 21.03.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

pagastā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 23.03.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrāces pagastā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 27.03.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

Skrundas novadā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 02.04.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 02.04.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX Skrundas 

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

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 11.04.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

pagastā, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 12.04.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

pagastā, 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 12.04.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

pagastā. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3.panta 4.punktu, kas nosaka, ka “ir šādi palīdzības veidi: palīdzība 

īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants)” un 24.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka “palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida 

palīdzības saņemšanu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, 

Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE, 

Dzintra VEĢE), „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 Nīkrācē 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 Skrundā 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, 
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3.6. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Skrundas novadā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā, 

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

reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā, 

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

reģistrā Rudbāržos, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.9. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

FREIMANI. 
 

23. § 

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 23.03.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 21.03.2012. saņemts XXX, deklarētā dzīves vieta 

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržu 

pagastā. 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 06.04.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XXX Raņķu pagastā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 12.04.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XXX Rudbāržu pagastā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 12.04.2012. saņemto XXX, dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrāces pagastā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 4.punktu, 

kas nosaka, ka “ir šādi palīdzības veidi: palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants)” un 24.panta otro daļu, kas nosaka, ka “palīdzību īrētās 

dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, 

kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida palīdzības saņemšanu”, atklāti balsojot, „par” – 

11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona 

ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

īres līgumu uz vienu gadu, 

3.2. piešķirt XXX, deklarētā dzīves vieta XXX, Skrundas pagastā, 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 vienu gadu, 

3.5. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, XXX Skrundas novadā, slēdzot īres 

līgumu uz vienu gadu, 

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

pieņemšanas brīža, 

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

valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
 

24. § 
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Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

N. KLEINBERGA 
 

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

dzīvesvietas anulēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 02.04.2012. saņemts iesniegums no VAS 

„Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, par XXX deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder VAS „Privatizācijas 

aģentūra”, 

2.3. 04.04.2012. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4. līdz šim brīdim XXX Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz LR likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11. 

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

deklarēto dzīvesvietu anulēšana, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 ”Kārtībā, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, 

Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars 

PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

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

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

FREIMANI. 
 

25. § 

Par īres līgumu slēgšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”   

N. KLEINBERGA 
 

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

līgumu slēgšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldība 28.04.2011. ar domes lēmumu (prot. Nr. 5, 7.§) no 

VAS “Privatizācijas aģentūra”, reģ. XXX, adrese K. Valdemāra iela 31, Rīga, pieņēma 

nekustamos īpašumus: 

  2.1.1. “Marģietēni”, Skrundas pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. XXX), 

  2.1.2. “Dālijas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads (kadastra 

Nr. XXX), 

2.1.3. “Pumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra Nr. XXX), 

neprivatizētās daļas – dzīvokļi Nr. 2, Nr. 5, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 12, 

Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 

25, Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29 un Nr. 30 un tiem piederošo kopīpašuma 

domājamo daļu no zemesgabala, 

2.1.4. “Sieksātes kazarmas”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 

XXX), 

2.1.5. “Meža Ozoliņi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 

XXX), 

2.2. 02.05.2011. ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” noslēgta vienošanās Nr. 5-

42-5/10/2011 pie deleģēšanas līguma par iepriekš minēto dzīvojamo māju 

apsaimniekošanu,  

 2.3. minētajās adresēs dzīvo personas, ar kurām īres līgumi faktiski nav noslēgti.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro 
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daļu, kas nosaka, ka “šā likuma 15. pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par 

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

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

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

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

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

lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā 

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

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

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

lēmuma pamata slēdz valdītājs. Valsts uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā iekļautā dzīvojamā 

mājā dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uzņēmējsabiedrība uz tās statūtos noteiktās 

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

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

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

minētajiem nosacījumiem”, atklāti balsojot, „par”- 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA, Marina LĀKUTE), „pret”- nav, „atturas”- nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. atļaut SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. XXX, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, slēgt īres līgumus ar īrniekiem pēc pievienotā saraksta: 
Nr. p.k. Adrese Persona, ar kuru slēgt īres līgumu Piezīmes  

“Marģietēni”, Skrundas pagasts, Skrundas novads 

1. “Marģietēni” XXX Deklarēta no 17.04.1997.  

“Dālijas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads 

2. “Dālijas” - 1 XXX Deklarēta no 03.02.1998. 

3. “Dālijas” - 2 XXX Deklarēts „Pumpuros” no 

19.09.2005. 

“Pumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

4. “Pumpuri” - 2 XXX Deklarēta no 12.08.1996. 

5. “Pumpuri” - 7 XXX Deklarēta no 14.05.2009. 

6. “Pumpuri” - 9 XXX Deklarēta no 30.10.1997. 

7. “Pumpuri” - 12 XXX Deklarēts no 22.11.1993. 

8. “Pumpuri” - 13 XXX Deklarēts no 02.02.2006. 

9. “Pumpuri” - 14 XXX Deklarēts no 11.02.2010. 

10. “Pumpuri” - 15 XXX  

11. “Pumpuri” - 18 XXX Deklarēta no 16.02.2007. 

12. “Pumpuri” - 22 XXX Deklarēta no 05.06.1998. 

13. “Pumpuri” - 23 XXX Deklarēta no 23.12.1998. 

14. “Pumpuri” - 25 XXX Deklarēts no 10.10.1996. 

15. “Pumpuri” - 26 XXX  

16. “Pumpuri” - 27 XXX Deklarēts no 12.12.1994. 

17. “Pumpuri” - 28 XXX Deklarēta no 21.04.1999. 

18. “Pumpuri” - 29 XXX  

19. “Pumpuri” - 30 XXX Deklarēta no 06.02.2012. 

“Sieksātes kazarmas”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads 

20. “Sieksātes 

kazarmas” - 1 

XXX Deklarēts no 29.09.1999. 

21. “Sieksātes 

kazarmas” - 2 

XXX Deklarēta no 24.08.2010. 

22. “Sieksātes XXX Deklarēts no 30.09.2011. 
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kazarmas” - 4 

“Meža Ozoliņi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads 

23. “Meža Ozoliņi” XXX Deklarēta no 09.10.1992. 

 

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

pieņemšanas brīža, 

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

valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
 

 

 

 

 

 

26. § 

Par Skrundas novada domes 22.03.2012. sēdes (prot. Nr. 5, 15.§)  

lēmuma „Par dzīvokļu piešķiršanu” 3.4. punkta atcelšanu 

N. KLEINBERGA 
 

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

novada domes 22.03.2012. sēdes (prot. Nr. 5, 15.§) lēmuma „Par dzīvokļu piešķiršanu” 3.4. 

punkta atcelšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldības rīcībā nonākuši dokumenti, kas apliecina XXX 

(miris 08.08.2008.) kā dzīvokļa XXX (tagad XXX domes 26.08.2010. sēdes lēmums 

(prot. Nr. 12, 17.§ 2.2.9.punkts)), XXX, Skrundas novadā, īpašnieku, 

2.2. dokumenti, kas apliecinātu mantiniekus vai citus īpašniekus Skrundas novada 

pašvaldības rīcībā nav, 

2.3. ar Skrundas novada domes 22.03.2012. sēdes (prot. Nr. 5, 15.§) lēmuma „Par 

dzīvokļu piešķiršanu” 3.4. punktu dzīvoklis XXX, Skrundas novadā, piešķirts XXX. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA, Marina LĀKUTE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj:  

3.1. atcelt Skrundas novada domes 22.03.2012. sēdes (prot. Nr. 5, 15.§) lēmuma „Par 

dzīvokļu piešķiršanu” 3.4. punktu par dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, piešķiršanu 

XXX, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

FREIMANI. 
 

27. § 

Par nolikuma „Par Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu” 

apstiprināšanu un Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA, A. ZANKOVSKIS 
 

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina apstiprināt nolikumu „Par Skrundas novada 

Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu”. 

Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS jautā, vai nav nepieciešams izveidot atsevišķu komisiju, kas 

izvērtētu iesniegtos pieteikumus par kandidātiem uz Goda pilsoņa nosaukumu. 

Nellija KLEINBERGA paskaidro, ka izvirzītos kandidātus Goda pilsoņa nosaukuma 

piešķiršanai izvērtē Skrundas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
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komiteja. 

2. Pamatojoties uz LR Valsts apbalvojumu likuma 2. panta otro daļu, kas nosaka, ka „valsts 

institūcijas, pašvaldības un sabiedriskās organizācijas var dibināt savus apbalvojumus. 

Kārtību, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi, nosaka Ministru 

kabinets”,  

atklāti balsojot, par nolikumu „Par Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu”, 

„par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, 

Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav,  

atklāti balsojot, par Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu, „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, 

Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars 

PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE ), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj:  

1. Apstiprināt nolikumu „Par Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu” 

(pielikums Nr. 6 uz 1 lp.), 

2. Piešķirt Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukumu: 

2.1. rakstniekam Artūram HENIŅAM par ieguldījumu Skrundas novada 

vēstures grāmatas “Ventas sakta” tapšanā, kas ir pirmais apjomīgais darbs par 

novada dzīvi daudzu gadsmitu garumā; šogad iznāks grāmata “Ventas sagša”, 

kas turpina Skrundas un iedzīvotāju pētījumu pasaules ceļos un novadā; 

palīdzējis atrast Skrundas pils vēsturiskos plānus; bijis Skrundas ķēniņu 

krēslu, kas ir veiksmīgs tūrisma piesaistes objekts, idejas autors,  

2.2. pensionāram Jānim BLŪMAM par īpaši nozīmīgu ieguldījumu Skrundas 

vārda popularizēšanā, vēstures izzināšanā, novada attīstības veicināšanā un 

iedzīvotāju patriotiskā audzināšanā; viens no muzeja – piemiņas vagona 

uzstādīšanas iniciators, idejas uzturētājs un traģiskās latviešu tautas vēstures 

liecinieks, bijušais legionārs un izsūtītais, tagad pensionārs un Latvijas 

Nacionālo karavīru biedrības biedrs; savas zināšanas nodod skolēniem, 

viesojoties skolās. 
 

28. § 

Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 23. kongresā un biedru sapulcē 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli Nr. 

0420121011/A1217 no 16.04.2012. par domes pilnvarota deputāta piedalīšanos Latvijas 

Pašvaldību savienības 23. kongresā Preiļos 18.05.2012. 

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

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

balsojot, “par” – 10 (Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona 

ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Marina LĀKUTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

balsojumā nepiedalās deputāts Ivars GRUNDMANIS, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas 

novada dome nolemj: 

 - Pilnvarot Skrundas novada domes deputātu Ivaru GRUNDMANI piedalīties Latvijas 

 Pašvaldību savienības 23. kongresā 18.05.2012. Preiļu novada kultūras centrā, Preiļos.  
 

29. § 

Par pašvaldības īpašumu privatizācijas  

komisijas protokola, izsoles nolikuma apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
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1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 3 no 23.04.2012. un izsoles noteikumus. 

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

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

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

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

personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

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

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

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

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus 

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

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

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

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

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

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

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums 

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

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

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

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

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

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA, Marina LĀKUTE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes gabalu 

“Eži”, Rogās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls 1600.00 

(viens tūkstotis seši simti latu un 00 santīmi), 

 2.2. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma - apbūvēta 

 zemes gabala “Eži”, Rogās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX 

(zemes platība 0.82 ha), izsoli,  

 2.3. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemes gabala “Eži”, Rogās, 

 Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 7 uz 3 lpp.), 

 2.4. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes gabalu 

 “Lēģernieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls 500.00 (pieci 

 simti latu un 00 santīmi), 
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 2.5. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma - apbūvēta 

 zemes gabala “Lēģernieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX 

(zemes platība 0.36 ha), izsoli,  

2.6. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemes gabala “Lēģernieki”, 

 Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 8 uz 3 lpp.), 

2.7. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 3 no 

 23.04.2012. (pielikums Nr. 9 uz 1 lp.), 

2.8. ievietot sludinājumu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Kurzemnieks”, ņemot 

 vērā LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta un 12. panta 

 nosacījumus. 
  

 

30. § 

Par izmaiņām pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas sastāvā 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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”, Skrundas novada pašvaldības 

īpašumu privatizācijas komisijas nolikuma 3. punktu, kas nosaka, ka „komisiju izveido 5 

cilvēku sastāvā, t.sk. komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un 3 locekļi. Dome 

apstiprina komisijas priekšsēdētāju. Priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus ievēl komisijas 

locekļi”, atklāti balsojot, “par” – 9 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, 

Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Marina LĀKUTE), “pret” - nav, “atturas” - nav, balsojumā 

nepiedalās deputāte Rudīte KRONLAKA, priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Ievēlēt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāvā tehnisko sekretāri Daci 

BUĶELI, 

 2. Noteikt, ka pēc veiktajām izmaiņām komisijas sastāvs ir sekojošs: 

  komisijas priekšsēdētāja:  Nellija KLEINBERGA,  

  komisijas locekļi:  Dace BUĶELE, 

      Normunds DANENBERGS, 

      Rudīte KRONLAKA, 

      Mārcis JAUNARĀJS. 
 

31. § 

Par telpu Raiņa ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

Skrundas arodvidusskolai un atļauju telpas nodot apakšnomā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas arodvidusskolas direktores Rūtas ĒĶES Skrundas 

novada pašvaldībā 18.04.2012. saņemto iesniegumu par telpu Raiņa ielā 13, Skrundā, 

Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu un atļauju telpas nodot apakšnomā līdz 

30.04.2013. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada domes 28.04.2011. sēdē (prot. Nr. 5, 11.§) pieņemts lēmums 

iznomāt Skrundas arodvidusskolai uz vienu gadu telpas Nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9 ar kopējo 

platību 90.3 m
2
 (telpu nomas maksa Ls 0.21/m

2
 + PVN), Raiņa ielā 13, Skrundā, 

Skrundas novadā, un atļaut minētās telpas nodot apakšnomā, 

2.2. 02.05.2011. ar Skrundas arodvidusskolu noslēgts telpu nomas līgums Nr. 9-

3/13/2011, līguma darbības termiņš viens gads. 

3. Pamatojoties uz LR likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
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izšķērdēšanas novēršanu” 3. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldībām, valsts un pašvaldību 

iestādēm, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts 

vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un 

kapitālsabiedrībām, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa 

pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus (turpmāk arī — 

kapitālsabiedrība), jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt 

tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 3) 

manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu”, likuma “Par 

pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka „pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo 

mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA, Marina LĀKUTE), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. pagarināt ar Skrundas arodvidusskolu telpu Nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9 (kopējā platība 90.3 

m
2
) Raiņa ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma darbības termiņu uz vienu 

gadu, nemainot līguma nosacījumus, 

3.2. atļaut Skrundas arodvidusskolai uz vienu gadu minētās telpas nodot apakšnomā, 

3.3. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa 

pagarināšanu, 

 3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

32. § 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

sagatavoto priekšlikumu par adrešu piešķiršanu Skrundas novadā.  

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

balsojot, „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE), 

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

2.1. piešķirt adreses telpu grupām Skrundas novadā : 

2.1.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Apodziņi” - 1, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Apodziņi” - 2, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Dālijas” - 1, 

Pumpuri, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Dālijas” - 2, 

Pumpuri, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.5. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Dejas” - 1, 

Internātskola, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

2.1.6. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Dejas” - 2, 

Internātskola, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 
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2.1.7. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Jaunmājas” - 1, 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, 

2.1.8. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Jaunmājas” - 2, 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, 

2.1.9. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Mežsētas 3” - 1, 

Vēršmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.10. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Mežsētas 3” - 2, 

Vēršmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.11. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Mežsētas 3” - 3, 

Vēršmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.12. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Mežsētas 3” - 4, 

Vēršmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.13. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Mežsētas 4” - 1, 

Vēršmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.14. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Mežsētas 4” - 2, 

Vēršmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.15. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Zariņi” - 1, 

Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

2.1.16. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi „Zariņi” - 2, 

Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

33. § 

Par adreses piešķiršanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Lietuvā, Skrundas novada pašvaldībā 

20.04.2012. saņemto iesniegumu par adreses piešķiršanu.  

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

balsojot, „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE), 

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

2.1. piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu XXX un uz tā atrodošai skolas 

ēkai ar kadastra apzīmējumu XXX, šķūnim ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi 

„Vecā skola”, Nīkrāce, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

34. § 

Par dzīvokļa piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

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

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada domes 22.03.2012. sēdē (prot. Nr. 5, 21.§) pieņemts lēmums par 

dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, piešķiršanu XXX īrēt uz vienu mēnesi, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 26.04.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 
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novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt esošo dzīvesvietu uz XXX, Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 4.punktu, 

kas nosaka, ka “ir šādi palīdzības veidi: palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants)”, 19.pantu, kas nosaka īres līguma darbības termiņu, 

24.panta otro daļu, kas nosaka, ka “palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā 

veida palīdzības saņemšanu”, ”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA, Marina LĀKUTE), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

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

slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.2. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

FREIMANI un SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāju Aivaru 

RUDZROGU. 
 

35. § 

Par Skrundas novada pašvaldības 2011. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA, I. MUCENIECE 
 

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

„tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta 

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, atklāti balsojot, „par” - 11 (Inga 

FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, 

Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Marina LĀKUTE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2011. gada konsolidēto pārskatu (pielikums 

Nr. 10 uz 107 lpp.).  
 

36. § 

Par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ierobežotas atlases konkursā darbības 

programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” projekta „Sadzīves 

atkritumu izgāztuves „Sniedzes”, 62828/1251/PPV, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, monitoringa sistēmas izveide” īstenošanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

ierobežotas atlases konkursā darbības programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitātē "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju 

rekultivācija" ar projektu “Sadzīves atkritumu izgāztuves “Sniedzes” Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide”. 

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” – 11 (Inga FLUGRĀTE, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

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

2.1. piedalīties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ierobežotas atlases konkursā 

darbības programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1. 

apakšaktivitātē "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija" ar 

projektu “Sadzīves atkritumu izgāztuves “Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide”, 

2.2. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 548.70 (pieci simti četrdesmit astoņi lati 

un 70 santīmi) apmērā, kas ir 15% no projekta kopējām izmaksām Ls 3658.00 (trīs 

tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi lati un 00 santīmi), kas ir arī attiecināmās 

izmaksas, neattiecināmās izmaksas ir Ls 0.00 ( nulle lati), 

2.3. projekta finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

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

 

 

Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA pasludina 

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas apvienoto komiteju sēdi sasaukt 17.05.2012., plkst. 

10
00

, kārtējo domes sēdi sasaukt 24.05.2012., plkst. 10
00

. 

 

Sēde slēgta plkst. 11
00 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         27.04.2012.  

 

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         27.04.2012.  


