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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. 4 

Skrundas novadā,        2013. gada 28. martā 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 10
00 

Sēdi atklāj plkst. 10
00 

 

Darba kārtība: 

1. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2012.gada pārskata apstiprināšanu  

2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu  

3. Par SIA „Skrundas TV” 2012.gada pārskata apstiprināšanu  

4. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” iesniegumu par telpu „Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu  

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

7. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vītoli”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

pārdošanu  

9. Par projektu konkursu „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu  

10. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas nodošanu 

sabiedriskajai apspriešanai  

11. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2013 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” apstiprināšanu  

12. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2013 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Skrundas 

novadā” apstiprināšanu  

13. Par adreses piešķiršanu  

14. Par zemes gabalu lietošanas mērķa maiņu 

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Rautēni”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai, zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā 

īpašuma „Lāses”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

16. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

17. Par Izglītības nodaļas izveidošanu Skrundas novada pašvaldībā  

18. Par Starpinstitucionālās sadarbības komisijas izveidošanu  

19. Par Skrundas jauniešu centra Logo konkursa nolikuma apstiprināšanu  

20. Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu  

21. Par Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš”, pirmsskolas grupu 

darbu vasarā 

22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

23. Par dzīvokļu piešķiršanu  
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24. Par īres līgumu pagarināšanu  

25. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA  

Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Rudīte KRONLAKA 

  Marina LĀKUTE 

Dzintra VEĢE  

  Aldona ZĪDERE 

  Andris Vilnis SADOVSKIS  

  Rihards VALTENBERGS 

  Ainārs ZANKOVSKIS  

  Inga FLUGRĀTE  

Gunta STEPANOVA  

Ainars PIĻECKIS  

Juris JAUNZEMS 

   

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ivars GRUNDMANIS (aizņemts pamatdarbā) 

Inta BERGMANE (par neierašanos uz sēdi nav informējusi) 

Inese IVĀNE (vizītē pie ārsta) 

 

Klausās  

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes priekšsēdētājs Aivars RUDZROGA 

   grāmatvedis   Ģirts BOKUMS 

attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Benita LIELĀMERE 

zemes ierīkotājs     Normunds DANENBERGS 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

p/i „Skrundas veselības un sociālās  

  aprūpes centrs” direktore  Maruta BRIZGA 

tehniskā sekretāre    Dace BUĶELE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Aldis ZALGAUCKIS 

Būvvaldes vadītājs     Kaspars DZENIS 

Alternatīvās aprūpes dienas centra vadītāja Daina ĀBELE 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” izveidošanu  

2. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu  

3. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu  

 

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 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, 
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Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2012.gada pārskata apstiprināšanu  

2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu  

3. Par SIA „Skrundas TV” 2012.gada pārskata apstiprināšanu  

4. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” iesniegumu par telpu „Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu  

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

7. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vītoli”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

pārdošanu  

9. Par projektu konkursu „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu  

10. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas nodošanu 

sabiedriskajai apspriešanai  

11. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2013 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” apstiprināšanu  

12. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2013 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Skrundas 

novadā” apstiprināšanu  

13. Par adreses piešķiršanu  

14. Par zemes gabalu lietošanas mērķa maiņu 

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Rautēni”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai, zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā 

īpašuma „Lāses”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

16. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

17. Par Izglītības nodaļas izveidošanu Skrundas novada pašvaldībā  

18. Par Starpinstitucionālās sadarbības komisijas izveidošanu  

19. Par Skrundas jauniešu centra Logo konkursa nolikuma apstiprināšanu  

20. Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu  

21. Par Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš”, pirmsskolas grupu 

darbu vasarā 

22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

23. Par dzīvokļu piešķiršanu  

24. Par īres līgumu pagarināšanu  

25. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu  

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

izveidošanu  

27. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu  

28. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu  

 

1. § 

Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2012.gada pārskata apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA, J. JAUNZEMS, R. KRONLAKA, G. PUTNIŅŠ 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.03.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa Aivara RUDZROGA iesniegumu par SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” 2012.gada pārskata apstiprināšanu. Sēdes vadītāja Nellija 

KLEINBERGA ierosina apstiprināt iesniegto gada pārskatu. 

Deputāts Juris JAUNZEMS ierosina neapstiprināt gada pārskatu, bet pieprasīt no SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” risinājumu, kā strādāt turpmāk bez zaudējumiem. 

Deputāte Rudīte KRONLAKA ierosina apstiprināt 2012.gada pārskatu, jo pagājušā gada 
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ciparus vairs nav iespējams izmainīt. 

Nellija KLEINBERGA aicina organizēt atklātu attīstības komitejas sēdi par SIA „Skrundas 

komunālā saimniecība” turpmāko darbību. 

Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ uzskata, ka atsevišķā sēdē būtu lietderīgi izrunāt 

jautājumus par komunālās saimniecības darbību, un ierosina uzdot nedēļas laikā komunālai 

saimniecībai sagatavot detalizētu 2012.gada pārskatu.  

Rudīte KRONLAKA ierosina turpmāk apspriest jautājumus par zaudējumiem, kas radušies 

komunālās saimniecības darbības rezultātā, un kur ieguldīt peļņu. 

Juris JAUNZEMS uzsver, ka komunālai saimniecībai pašai ir jādomā, kā strādāt, lai nebūtu 

zaudējumi. Saimniecībai ir jābūt plānam, kur katru gadu un cik daudz tiek novirzīti līdzekļi.  

Nellija KLEINBERGA ierosina apstiprināt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2012.gada 

pārskatu un līdz 14.04.2013. organizēt attīstības komitejas sēdi, lai apspriestu neskaidros 

jautājumus, kas saistīti ar komunālās saimniecības darbību.    

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” – 

11 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta 

STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Juris 

JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2012.gada pārskatu (pielikums 

Nr. 1 uz 9 lp.).  
 

2. § 

Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.03.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa Aivara RUDZROGA iesniegumu par SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 2013.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” – 

12 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta 

STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt 2013. gadam SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 

41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, revidenti Lidiju 

GAILĀNI (Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas sertificētās firmas SIA „Galija”, 

reģ. Nr. 40003506029, juridiskā adrese A. Deglava ielā 7-9, Rīgā, LV-1009, 

revidente).  
 

3. § 

Par SIA „Skrundas TV” 2012.gada pārskata apstiprināšanu   

N. KLEINBERGA 
 

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” – 10 (Rudīte KRONLAKA, 

Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Nellija 

KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS), Skrundas 
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novada dome nolemj: 

- Apstiprināt SIA „Skrundas TV” 2012.gada pārskatu (pielikums Nr. 2 uz 6 lp.).  
 

4. § 

Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” iesniegumu par telpu „Rasas”, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.02.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

“Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, 

Skrundas novads, vadītāja Valda DANENBERGA iesniegumu par nekustamā īpašuma 

“Rasas”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novadā, telpu nomas līguma termiņa 

pagarināšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 2.1. 05.03.2012. (Skrundas novada 

domes 23.02.2012. lēmums (prot. Nr. 3, 5.§)) ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. 

Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, noslēgts telpu, 120m
2
 

platībā, „Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums uz vienu gadu, 

nosakot telpu nomas maksu mēnesī Ls 0.10/m
2
 bez PVN. 

3. Pamatojoties uz LR MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem” 4.10. punktu, kas nosaka, ka “šo noteikumu 2.nodaļas normas 

nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, 

iznomā publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskās funkcijas 

nodrošināšanai”, 7. punktu, kas nosaka, ka “lēmumu par nomas objekta nodošanu 

iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai 

amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus 

šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam”, 70. punktu, kas nosaka, kādi 

nosacījumi jāietver telpu nomas līgumā, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu, kas nosaka, ka „valsts dzīvojamās mājas 

valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās 

pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, 

Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars 

PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, 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 (kopējā platība 120 m
2
) „Rasas”, 

Dzelda, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz vienu gadu, nosakot 

telpu nomas maksu Ls 0.10/m
2
 + PVN mēnesī, 

 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 nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

N. KLEINBERGA 
 

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

KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus 

kārtībā no personām, kuras pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un 

brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājušas likumā noteiktos nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdē (prot. Nr.13, 3.§) tika pieņemts lēmums 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no XX, personas 
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kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, Ls 405.45 (četri simti pieci lati, 

četrdesmit pieci santīmi) apmērā, 

2.2. līdz 21.03.2013. XX nav nomaksājis nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 

2.3. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 21.03.2013. par īpašumiem XX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, XX - zeme, XX pagastā, Skrundas novadā, un 

XX, mājoklis un zeme, XXX, Skrundas novadā, ir Ls 538.67 (pieci simti trīsdesmit 

astoņi lati, sešdesmit septiņi santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 416.15 (četri simti 

sešpadsmit lati, piecpadsmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 122.52 (viens simts 

divdesmit divi lati, piecdesmit divi santīmi), 

2.4. 13.03.2013. no zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses BOŽES saņemts pieprasījums 

par nekustamā īpašuma nodokļa parādu XX, personas kods XX, par īpašumu XX, XX 

pagastā, Skrundas novadā. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 4.punktu, kas nosaka, ka „lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā 

kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta otro daļu, kas nosaka, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai 

nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši 

likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai 

administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir 

mazāka par 150 latiem, administratīvā akta - maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde 

uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu”, atklāti balsojot, ,,par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, 

Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Nellija 

KLEINBERGA), ,,pret” - nav, ,,atturas” – 1 (Juris JAUNZEMS), nolemj:  

3.1. atcelt Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr.13, 3.§) lēmuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” 3.1.25. punktu, 

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

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu, no XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas 

novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 538.67 (pieci simti trīsdesmit astoņi 

lati un sešdesmit septiņi santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 416.15 (četri simti sešpadsmit 

lati, piecpadsmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 122.52 (viens simts divdesmit divi 

lati, piecdesmit divi santīmi), 

 3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU, 

3.4. lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par 

to iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, 

LV-3401. 

6. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 



7 

protokolu Nr. 3 no 06.03.2013.  

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

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

 - Apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 3 no 

 06.03.2013. (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.). 
 

7. § 

Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas  

protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 4 no 18.03.2013. 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 

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 
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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 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, 

Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris 

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

nolemj: 

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – „Dzirnavnieki”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls 1100.00 (viens tūkstotis viens simts 

latu, nulle santīmu), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 4 no 

18.03.2013. (pielikums Nr. 4 uz 1 lp.), 

2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma – 

„Dzirnavnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. XX, izsoli,

  

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Dzirnavnieki”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 5 uz 3 lpp.), 

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

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

8. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vītoli”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 4 no 18.03.2013. 

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

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

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

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

noteiktajā kārtībā”, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas 

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

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

atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

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

 

2.1. pārdot par brīvu cenu Ls 2 000.00 (divi tūkstoši latu, nulle santīmu) nekustamo 

īpašumu “Vītoli”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, ar kopējo 

platību 0.78 ha. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums XX 

un trīs palīgēkas (kadastra apzīmējumi: XX; XX un XX), 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p45#p45
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2.2. uzaicināt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, divu nedēļu laikā noslēgt 

pirkuma līgumu, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU.  
 

9. § 

Par projektu konkursu „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Skrundas novada pašvaldības projektu 

konkursa „Darīsim kopā!” nolikuma apstiprināšanu 2013.gadam 

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 dome var “pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, 

Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars 

PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības projektu konkursa „Darīsim kopā!” 

nolikumu 2013.gadam (pielikums Nr. 6 uz 3 lp.), 

2.2. projekta konkursa finansējumu nodrošināt no pašvaldības 2013.gada budžeta 

līdzekļiem, 

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

10. § 

Par Skrundas novada teritorijas plānojuma  

2013.-2025.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai  

N. KLEINBERGA 

 

1. Saskaņā ar LR 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 uzraudzību”, 

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 paredz teritorijas attīstības plānošanas līmeņus un dokumentus, SIA „Projekti un vadība”, 

reģ. Nr. 41203021330, juridiskā adrese Liepājas iela 1-1, Kuldīga, izstrādāja Skrundas novada 

teritorijas plānojuma 2013. – 2019.gadam 1.redakciju.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.
1
panta otrās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

„teritoriālā komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē lēmumu projektus par pagastu vai 

pilsētu pārvalžu darbības jautājumiem, to skaitā finanšu un personāla politikas, kā arī 

materiāltehniskajiem jautājumiem”, MK 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte 

KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta 

STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. nodot publiskai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2025. 

gadam 1. redakciju, 

2.2. noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 22.04.2013. līdz 22.05.2013., 
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2.3. noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Skrundas novada teritorijas 

plānojuma 2013. – 2025. gadam 1.redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus 

priekšlikumus Skrundas novada pašvaldībā (Raiņa iela 1, 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 („Pagasta padome”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320) 

pašvaldības darba laikā. Ar materiāliem var iepazīties Skrundas novada pašvaldības 

mājas lapā www.skrundasnovads.lv,  

2.4. sabiedriskās apspriešanas sanāksmi organizēt 16.05.2013., plkst. 17
00

, Skrundas 

kultūras namā, 

2.5. publicēt paziņojumu par Skrundas novada attīstības programmas 2013. – 2019. 

gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu Skrundas novada informatīvajā izdevumā 

„Skrundas Novads” un ievietot pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv,  

2.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas 

vadītājai Zanei EGLĪTEI. 
 

11. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2013 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” apstiprināšanu   

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otro daļu, kas nosaka, ka 

„ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības, vietējā pašvaldība izdod saistošos 

noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir tiesīgs saņemt šā likuma 3.panta 1.
3
 

daļā minēto atļauju” (vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 

attiecīgās pašvaldības teritorijā), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 11. punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: izsniegt atļaujas 

un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos” un 43.panta pirmās daļas 3.punktu, kas 

nosaka, ka „dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par 

to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par tirdzniecību publiskajās 

vietās, kā arī par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laika un vietas ierobežojumiem”, 

atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

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

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2013 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja 

vīna un raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” (pielikums Nr. 7 

uz 5 lpp.).  
 

12. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2013  

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Skrundas novadā” apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, kas nosaka, 

ka „lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem attiecīgās 

pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija, ievērojot šā likuma noteikumus un pašvaldības 

domes saistošos noteikumus”, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punktu, kas 

nosaka pašvaldībām autonomās funkcijas „sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra 

VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris 

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

nolemj: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=88009#p3#p3
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- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2013 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Skrundas novadā” (pielikums Nr. 8 uz 11 lpp.).  
 

13. § 

Par adreses piešķiršanu   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu 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” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, nolemj: 

 2.1. piešķirt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam, kadastra Nr. 

 XX, 0.1053 ha platībā un uz tā atrodošām ēkām ar kadastra apzīmējumu  XX un 

kadastra apzīmējumu XX, adresi Pils iela 10,  Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,  

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu 

 DANENBERGU. 
 

14. § 

Par zemes gabalu lietošanas mērķa maiņu 

N. KLEINBERGA 
 

1.Skrundas novada dome izskata 25.02.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto AS 

„Latvijas valsts meži” Nekustamie īpašumi, juridiskā adrese „Boju muzejs”, Kazdangas 

pagasts, Aizputes novads, iesniegumu par zemes gabala lietošanas mērķa 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 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

30.punktu, kas nosaka, ka „Lauku teritorijās zemes vienībai, kuru izmanto tikai 

lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un ūdenssaimniecībai, nosaka vienu lietošanas mērķi. Lai 

noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā dominējošo ekonomisko darbību, salīdzinot 

zemes lietošanas veidu platības meža zemei, zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā 

izmantojamai zemei. Uz zemes vienības esošai dzīvojamo ēku un palīgēku vai lauku 

saimniecību nedzīvojamo ēku apbūvei atsevišķi nenosaka lietošanas mērķi no lietošanas 

mērķu klases "Apbūves zeme"” un Nīkrāces pagasta teritorijas plānojumu no 10.06.2010., 

atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, nolemj:  

 

  2.1. izmainīt zemes gabaliem „Līdumi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

 apzīmējums XX, 1.84 ha platībā, kadastra apzīmējums XX, 7.5  ha platībā un 

kadastra apzīmējums XX,  10.2 ha platībā, lietošanas mērķi  no 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz 0201 –  zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

 2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 



12 

 DANENBERGAM. 
 

15. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Rautēni”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai, zemes ierīcības  

projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lāses”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

 1. Skrundas novada dome izskata 14.03.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

iesniegumu no XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, pilnvarotās personas XX (Kurzemes 

apgabaltiesas Zvērināta notāra Irīnas Birznieces izsniegta Ģenerālpilnvara Nr. 798 no 

05.03.2013.) par zemes gabala sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta 

izstrādei, izskata zemes lietu speciālista Normunda Danenberga priekšlikumu, par zemes 

gabala sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamam 

īpašumam „Lāses”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums „Rautēni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XX, pieder XX saskaņā ar Zemesgrāmata apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījums Nr. 100000060249, 

2.2. nekustamais īpašums „Lāses”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6282 008 0321, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar 

Zemesgrāmatas apliecību, Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 258.   

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, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, 

zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma 

„Rautēni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, “par” - 12 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

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

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

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

gabala sadalīšanu,  

3.2. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Lāses”, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, zemes ierīcības projektu sakarā 

ar zemes gabalu sadalīšanu, 

3.3. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

3.3.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

3.3.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.4. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.5. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

3.6. zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma „Rautēni”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanai nevar būt pretrunā ar Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas 

ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007., 

3.7. zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma „Lāses”, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai nevar būt pretrunā ar Rudbāržu pagasta 

teritorijas plānojumu no 19.06.2006., 

3.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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16. § 

Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.03.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Rolanda 

STRAZDIŅA, dzīvo „Tauriņos”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 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” - 12 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

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

 2.1. sadalīt saimniecību ”Birži”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

 zemes gabalam 3.2 ha platībā, kadastra Nr. XX, piešķirt jaunu nosaukumu 

 „Kalna Birži”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 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. 
 

17. § 

Par Izglītības nodaļas izveidošanu Skrundas novada pašvaldībā        

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Skrundas novada Izglītības nodaļas 

izveidošanu. 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, 

ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 41.panta 

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

Izglītības likuma 18.pantu, kas nosaka, ka, lai īstenotu savas funkcijas izglītības jomā, 

pašvaldība izveido izglītības pārvaldes iestādi, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte 

KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, 

Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

balsojumā nepiedalās deputāte Inga FLUGRĀTE, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu 

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

nolemj: 

 2.1. izveidot Skrundas novada pašvaldībā Izglītības nodaļu,  

2.2. apstiprināt Izglītības nodaļas nolikumu (pielikums Nr. 9 uz 4 lpp.), 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības speciālisti Ingu FLUGRĀTI. 
 

 

 

 

18. § 

Par Starpinstitucionālās sadarbības komisijas izveidošanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Starpinstitucionālās sadarbības komisijas 

izveidošanu. 

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 
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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 (Rudīte KRONLAKA, 

Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris 

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

deputāte Inga FLUGRĀTE, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu 

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

 2.1. izveidot Starpinstitucionālo sadarbības komisiju sekojošā sastāvā: 

  komisijas priekšsēdētāja – Dace TRUKŠĀNE, 

  komisijas locekļi:  bāriņtiesas pārstāvis – Antra EISAKA, 

     izglītības nodaļas pārstāvis – Inga FLUGRĀTE, 

     sociālā dienesta pārstāvis – Inga EIKINA, 

     pašvaldības psihologs – Inga PUMPURIŅA, 

     nepilngadīgo lietu inspektors – Sanda DĒVITA. 

2.2. apstiprināt Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikumu (pielikums Nr. 10 

uz 9 lpp.). 
 

19. § 

Par Skrundas jauniešu centra Logo konkursa nolikuma apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Skrundas jauniešu centra Logo konkursa 

nolikuma apstiprināšanu. 

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 dome var “pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, 

Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars 

PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt Skrundas jauniešu centra Logo konkursa nolikumu (pielikums Nr.11 uz 

1 lp.), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi jaunatnes lietu speciālisti Baibu EVERSONI. 
 

20. § 

Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu      

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „katras pašvaldības 

pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā 

izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā, 

nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu 

izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus”, 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 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra 

VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāte Inga 

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

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:  

 1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu projektu 
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 konkursa nolikumu (pielikums Nr. 12 uz 7 lpp.), 

 2. Izveidot projektu konkursa iesniegumu izvērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:  

  Inga FLUGRĀTE – Izglītības speciāliste – komisijas priekšsēdētāja, 

  Dace GRĀVELE – novada izglītības darba metodiķe - komisijas   

         priekšsēdētājas vietniece, 

  Baiba EVERSONE – jaunatnes lietu speciāliste - komisijas locekle, 

  Kristīne VĒRDIŅA – projektu speciāliste - komisijas locekle, 

  Loreta ROBEŽNIECE – Skrundas kultūras nama vadītāja - komisijas locekle. 
 

21. § 

Par Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes  

„Liepziediņš”, pirmsskolas grupu darbu vasarā 

N. KLEINBERGA, G. STEPANOVA, A. ZANKOVSKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.02.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” vadītājas Dzintras EGLĪTES iesniegumu par 

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” slēgšanu vasarā no 25.06.2013. līdz 

31.07.2013. iestādē veicamo remontdarbu laikā un izglītības speciālistes Ingas FLUGRĀTES 

ieteikumus par pirmsskolas grupu darbu vasarā. 

Deputāte Gunta STEPANOVA ierosina izvērtēt Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas grupas 

darbības izdevīgumu vasaras periodā, ņemot vērā, ka mazs skaits bērnu jānodrošina ar 

ēdināšanu.  

Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS ierosina Skrundā, kas ir novada centrs, atstāt darbojamies 

vienu grupu nevis Nīkrācē. 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paskaidro, ka šobrīd panākta vienošanās - vasaras 

periodā strādās Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas grupa. Darba meklētājiem ir iespēja nokārt 

individuālā darba veicēja apliecību un veikt bērnu pieskatīšanu mājās vasaras periodā, kad 

nestrādā pirmsskolas izglītības iestādes. 

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” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

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

2.1. piekrist slēgt Skrundas pirmsskolas izglītības iestādi „Liepziediņš” vasarā no 

25.06.2013. līdz 31.07.2013. iestādē veicamo remontdarbu laikā, 

2.2. piekrist slēgt Jaunmuižas pamatskolas pirmsskolas grupu no 25.06.2013. līdz 

31.08.2013. iestādē veicamo remontdarbu laikā, darbinieku atvaļinājumu laikā, 

2.3. piekrist slēgt Jaunmuižas pamatskolas filiāles Raņķu pirmsskolas grupu no 

25.06.2013. līdz 31.08.2013. iestādē veicamo remontdarbu laikā, darbinieku 

atvaļinājumu laikā, 

2.4. piekrist slēgt O.Kalpaka pamatskolas pirmsskolas grupu no 25.06.2013. līdz 

31.08.2013. iestādē veicamo remontdarbu laikā, darbinieku atvaļinājumu laikā. 
 

 

 

 

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 11.03.2013. saņemts XX, dzīvo  XX, iesniegums ar 
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lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt  apdzīvojamo platību Skrundā, 

 2.2. Skrundas novada pašvaldībā 11.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX, iesniegums ar 

lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt  dzīvokli Skrundā, 

 2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

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

Rudbāržos, 

 2.4. Skrundas novada pašvaldībā 12.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

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

Rudbāržu pagastā, 

 2.5. Skrundas novada pašvaldībā 28.02.2013. saņemts XX, dzīvo  XX pagastā, 

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

Rudbāržu pagastā, 

 2.6. Skrundas novada pašvaldībā 04.03.2013. saņemts XX, dzīvo  XX pagastā, 

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

Rudbāržu pagastā, 

 2.7. Skrundas novada pašvaldībā 11.03.2013. saņemts XX, dzīvo  XX pagastā, 

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

Rudbāržu pagastā, 

 2.8. Skrundas novada pašvaldībā 27.02.2013. saņemts XX, dzīvo  XX, iesniegums ar 

lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un  piešķirt dzīvokli Skrundā, 

 2.9. Skrundas novada pašvaldībā 13.03.2013. saņemts XX, dzīvo  XX, iesniegums ar 

lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt  dzīvokli Skrundā, 

 2.10. Skrundas novada pašvaldībā 13.03.2013. saņemts XX, dzīvo  XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo  platību Raņķos, 

 2.11. Skrundas novada pašvaldībā 03.2013. saņemts XX, dzīvo  XX pagastā, 

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

Rudbāržu pagastā. 

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

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

balsojot, „par” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

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

3.1. uzņemt XX, dzīvo XX, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Skrundas novadā kā 

personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

3.2. uzņemt XX, dzīvo XX, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, 

kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

3.3. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.4. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.5. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.6. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.7. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.8. uzņemt XX, dzīvo XX, Skrundā, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā 

kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

3.9. uzņemt XX, dzīvo XX, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, 

kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.10. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.11. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 
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reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

  3.12. noteikt atbildīgo par lēmuma 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 12.03.2013. saņemts XX, dzīvo  XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt  dzīvokļu rindā un piešķirt vienu istabu 

dzīvoklī XX pagastā,  Skrundas novadā, 

 2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā,  iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt vienu istabu 

dzīvoklī  XX pagastā, Skrundas novadā, 

 2.3. Skrundas novada pašvaldībā 28.02.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

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

pagastā, Skrundas  novadā, 

 2.4. Skrundas novada pašvaldībā 04.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

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

pagastā, Skrundas  novadā, 

 2.5. Skrundas novada pašvaldībā 11.03.2013. saņemts XX, dzīvo  XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt  dzīvokļu rindā un piešķirt vienu istabu 

dzīvoklī XX pagastā,  Skrundas novadā, 

 2.6. Skrundas novada pašvaldībā 05.03.2013. saņemts XX, dzīvo  XX, iesniegums ar 

lūgumu piešķirt dzīvokli XX, Skrundas novadā, 

 2.7. Skrundas novada pašvaldībā 03.2013. saņemts XX, dzīvo  XX pagastā, 

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

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

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 (Rudīte KRONLAKA, 

Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars 

PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

 3.1. piešķirt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas  novadā, vienu istabu dzīvoklī XX 

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

 3.2. piešķirt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, vienu istabu dzīvoklī XX

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

 3.3. piešķirt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas  novadā, dzīvokli XX, Rudbāržu 

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

 3.4. piešķirt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas  novadā, dzīvokli XX pagastā, 

Skrundas novadā, slēdzot īres  līgumu uz vienu gadu, 

 3.5. piešķirt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas  novadā, vienu istabu dzīvoklī XX 

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

 3.6. piešķirt XX, dzīvo XX, XX, Skrundas  novadā, dzīvokli XX, XX, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz  vienu gadu, 

 3.7. piešķirt XX, dzīvo XX, XXpagastā,  Skrundas novadā, vienu istabu dzīvoklī 

XX pagastā, Skrundas  novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

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

 valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

24. § 

Par īres līgumu pagarināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

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

līgumu pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 28.02.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 05.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 07.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 19.02.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 15.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 18.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 18.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

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

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

(trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar likumu „Par sociālo palīdzību”, un 10 .pantu, kas 

nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis, MK 30.06.1998. noteikumu Nr.233 

„Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, 

un dzīvokļa kopējās platības normām”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu 

laiku vai arī nenorādot termiņu”, otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „ja dzīvojamās telpas 

īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir 

atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka 

tiesības prasīt līguma pagarināšanu. Gadījumā, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka 

tiesības prasīt līguma pagarināšanu, izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja 

īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Rudīte 

KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta 

STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. pagarināt XX dzīvo XX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

3.2. pagarināt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

sešiem mēnešiem, 

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

sešiem mēnešiem, 

3.4. nepagarināt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu, 

3.5. pagarināt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu 

gadu, 

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

mēnešiem, 

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

sešiem mēnešiem, slēdzot vienošanos pie īres līguma par komunālo maksājumu un 
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īres maksas parādu nomaksu, 

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

valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

 

 

 

 

 

25. § 

Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas  

Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS 18.03.2013. 

Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu no 

16.04.2013. līdz 24.04.2013.  

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta 

padomes deputāta statusu” 15.panta piekto daļu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam, kurš 

ieņem algotu amatu, ir tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir četras 

kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un papildatvaļinājumu, atklāti balsojot, „par” – 

10 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars 

PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsojumā nepiedalās 

priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, deputāts Ainārs ZANKOVSKIS, pamatojoties uz LR 

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

novada dome nolemj:  

  2.1. piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI 

 apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu no 16.04.2013. līdz 24.04.2013., 

 2.2. domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas pienākumus 

 izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aināram ZANKOVSKIM, nosakot atlīdzību 

 20% apmērā no amata algas, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi Salumeju BALCERI, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 
 

26. § 

Par Skrundas novada pašvaldības iestādes 

„Alternatīvās aprūpes dienas centrs” izveidošanu 

N. KLEINBERGA, G. STEPANOVA, D. ĀBELE, R. KRONLAKA  
 

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšsēdētājai Guntai STEPANOVAI, kura informē klātesošos par komitejas sēdē 

pieņemto lēmumu izveidot pašvaldības iestādi „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” esošās 

struktūrvienības vietā un par iestādes vadītāju iecelt Dainu ĀBELI.  

Daina ĀBELE skaidro nianses par iestādes jauno nolikumu.  

Gunta STEPANOVA ierosina iestādes darbinieku amatu aprakstos precīzāk norādīt veicamos 

darbus.  

Nellija KLEINBERGA ierosina balsot par pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas 

centrs” nolikuma apstiprināšanu. 

Atklāti balsojot, par iestādes nolikuma apstiprināšanu, „par” – 9 (Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Inga FLUGRĀTE, Gunta 

STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – 1 (Rudīte 

KRONLAKA), „atturas” – 2 (Marina LĀKUTE, Ainārs ZANKOVSKIS). 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības 

kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus”, 
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9.punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu 

vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, 

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” – 10 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta 

STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” – 2 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE), Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. izveidot Skrundas novada pašvaldības budžeta iestādi „Alternatīvās aprūpes dienas 

centrs”, 

2.2. iecelt Dainu ĀBELI par pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” 

vadītāju (amatpersonas klasifikatora kods 1344 07), nosakot amata algu Ls 480.00 (četri 

simti astoņdesmit lati, nulle santīmi), 

 2.3. izveidot pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” amatu sarakstā 

 amatu – sociālais aprūpētājs, profesijas kods 3412 01, nosakot mēneša darba algas likmi 

 Ls 200.00 (divi simti latu, nulle santīmi), 

 2.4. noteikt, ka sociālais aprūpētājs iestādē strādā nepilnu darba laiku (0.5 slodzes), 

 2.5. noteikt, ka apkopēja pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” no 01.04.2013. strādā 

 nepilnu darba laiku (0.5 slodzes), 

2.6. apstiprināt pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” nolikumu 

(pielikums Nr. 13 uz 7 lpp.), 

2.7. noteikt pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” juridisko adresi: 

Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, 

2.8. Apstiprināt pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” veidlapu 

(pielikums Nr. 14 uz 1 lpp.), 

2.9. noteikt, ka iestādes grāmatvedība tiek organizēta centralizēti pašvaldības ietvaros. 

Noteikt atbildīgo par grāmatvedības kārtošanu pašvaldības galvenā grāmatvede Gunta 

SVARA, 

2.10. noteikt atbildīgo par iestādes vadītājas darba līguma sagatavošanu administratīvo 

lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI.  
 

27. § 

Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 21.03.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX, 

dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un zemes 

gabala pievienošanu.  

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” – 12 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:   
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 2.1. sadalīt saimniecību ”Lazdieni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un 

 atdalāmam zemes gabalam 4.5 ha platībā, kadastra apzīmējums XX,  piešķirt 

nosaukumu „Silkalni”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324 un  pievienot 

saimniecībai „Silkalni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.  XX, zemes 

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

lauksaimniecība, 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

28. § 

Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas 

KLEINBERGAS 25.03.2013. iesniegumu par dalību Eiropas Savienības Reģionu komitejas 

plenārsēdē 11.04.2013. un 12.04.2013. Briselē.  

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 (Rudīte KRONLAKA, Marina LĀKUTE, Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Inga FLUGRĀTE, Gunta 

STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā 

nepiedalās priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, deputāts Ainārs ZANKOVSKIS, 

pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piekrist domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS dalībai Eiropas 

Savienības Reģionu komitejas plenārsēdē no 11.04.2013. līdz 12.04.2013. (nemaksājot 

komandējuma naudu),  

2.2. domes priekšsēdētājas komandējuma laikā domes priekšsēdētājas pienākumus 

izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aināram ZANKOVSKIM, nosakot atlīdzību 

20% apmērā no amata algas,  

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

FREIMANI un grāmatvedi Salumeju BALCERI. 

 

 

Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 18.04.2013., plkst. 10
00

, kārtējo 

domes sēdi sasaukt 25.04.2013., plkst. 10
00

. 

 

Sēde slēgta plkst. 11
00 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         02.04.2013. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         02.04.2013.  


