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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 

Skrundā 

2015.gada 28.maijā                                                                                                               Nr. 9 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pagastu teritorijās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

atsavināšanas rezultātā iegūto ieņēmumu sadalījumu un piešķiršanu attiecīgo pagastu 

infrastruktūras sakārtošanai 

2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu 

3. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

5. Par dzīvokļa „Saulstari” – 14, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu 

bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Asari”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Beņķīši”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma Pils ielā 4A, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes gabala sadalīšanai 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Robežnieki”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 3, Skrundā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

11. Par saimniecības „Macīši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

12. Par Skrundas novada pirmsskolas rotaļu grupu pie izglītības iestādēm darbu vasarā 

13. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu 

14. Par Skrundas novada bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu 

15. Par Skrundas novada bibliotēku datoru un interneta pieejas punktu izmantošanas 

noteikumu apstiprināšanu 

16. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

17. Par dzīvokļu piešķiršanu 

18. Par īres līgumu pagarināšanu 

19. Par dzīvokļa maiņu 

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

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 

 

Piedalās   
Deputāti: Aldis BALODIS 

  Ivo BĀRS 

  Andris BERGMANIS 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Zigurds PURIŅŠ 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Gunārs ZEME  

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Loreta ROBEŽNIECE (atrodas Daugavpilī Latvijas un Norvēģijas pašvaldību pieredzes 

apmaiņas pasākumā stratēģisko partnerību veidošanai) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainārs ZANKOVSKIS (informējis domes priekšsēdētājas vietnieku, ka sēdē nepiedalīsies 

darba apstākļu dēļ) 

 

Klausās  

pašvaldības izpilddirektors   Guntis PUTNIŅŠ 

finanšu nodaļas vadītāja   Ināra MUCENIECE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

           valdes locekle Guna SKREBELE 

p/a „Sociālais dienests” direktore  Anda VĪTOLA 

tehniskā sekretāre    Dace BUĶELE   

laikraksta ,,Kurzemnieks” 

   žurnāliste  Daina TĀFELBERGA 

 

 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus 

jautājumus: 

1. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidenta apstiprināšanu 

2. Par Skrundas novada izglītības iestāžu un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra 

virtuves telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

3. Par saimniecības „Kamenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

5. Par saimniecības „Mazulītes”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

un jauna nosaukuma piešķiršanu 

6. Par Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanu 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32.pantu, kas nosaka, ka „apspriežamos 

jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar 

domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada pagastu teritorijās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

atsavināšanas rezultātā iegūto ieņēmumu sadalījumu un piešķiršanu attiecīgo pagastu 

infrastruktūras sakārtošanai 

2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu 

3. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

5. Par dzīvokļa „Saulstari” – 14, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu 

bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Asari”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Beņķīši”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma Pils ielā 4A, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes gabala sadalīšanai 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Robežnieki”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 3, Skrundā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

11. Par saimniecības „Macīši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

12. Par Skrundas novada pirmsskolas rotaļu grupu pie izglītības iestādēm darbu vasarā 

13. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu 

14. Par Skrundas novada bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu 

15. Par Skrundas novada bibliotēku datoru un interneta pieejas punktu izmantošanas 

noteikumu apstiprināšanu 

16. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

17. Par dzīvokļu piešķiršanu 

18. Par īres līgumu pagarināšanu 

19. Par dzīvokļa maiņu 

20. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

22. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidenta apstiprināšanu 

23. Par Skrundas novada izglītības iestāžu un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra 

virtuves telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

24. Par saimniecības „Kamenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

26. Par saimniecības „Mazulītes”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

un jauna nosaukuma piešķiršanu 

27. Par Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanu 
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1. § 

 Par Skrundas novada pagastu teritorijās pašvaldībai piederošo  

nekustamo īpašumu atsavināšanas rezultātā iegūto ieņēmumu sadalījumu  

un piešķiršanu attiecīgo pagastu infrastruktūras sakārtošanai 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājas Dzintras 

VEĢES un Skrundas novada domes deputāta Ainara PIĻECKA, Andra BERGMAŅA un 

Ivara GRUNDMAŅA ieteikumu par Skrundas novada pagastu teritorijās pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas rezultātā iegūto ieņēmumu sadalījumu un 

piešķiršanu attiecīgo pagastu infrastruktūras sakārtošanai. 

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

tiek atsavināti pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi, bet iegūtie ieņēmumi tiek ieskaitīti 

kopējā novada pašvaldības budžetā.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir 

tiesības: iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma 

objektus, slēg darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, atklāti balsojot, 

„par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. noteikt, ka pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas rezultātā 

iegūtie ieņēmumi, atskaitot izdevumus, kas ieguldīti nekustamo īpašumu 

atsavināšanai, 30% apmērā piešķirami attiecīgo pagastu infrastruktūru sakārtošanai,  

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

2. § 

 Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu 

A. ZALGAUCKIS, G. PUTNIŅŠ 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība”, juridiskā adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, 

valdes locekles Gunas SKREBELES iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 3555.00 

EUR (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro, nulle centi) apmērā traktortehnikas 

iegādei, kas paredzēta ielu un ceļu uzturēšanai Skrundas pilsētā. 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS dod vārdu izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM, kurš 

informē, ka šobrīd tiek veikta papildus cenu aptauja. Lūgums ir šo jautājumu atlikt līdz jūnija 

domes sēdei. Pašvaldība arī vēl gaida atbildi no VAS „Latvijas Valsts ceļi”, vai mēs vispār 

esam tiesīgi šādu ieguldījumu pamatkapitālā veikt. Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS 

ierosina deputātus balsot par šī jautājuma atlikšanu līdz jūnija domes sēdei. 

2. Atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

2.1. jautājumu par finansējuma piešķiršanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, lai 

varētu iegādāties traktortehniku ielu un ceļu uzturēšanai Skrundas pilsētā, atlikt līdz 

Skrundas novada domes 25.jūnija sēdei. 
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3. § 

 Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas  

protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/6 no 12.05.2015., izsoles noteikumus. 

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

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

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

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

personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

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

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

8.panta otro daļu, kas nosaka, ka „atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

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

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

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

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

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

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

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

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 

līgumu”, 11.pantu, kas nosaka, ka „(1) sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma 

izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē nekustamā 

īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā 

izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja 

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

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

institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un 

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

kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumi 

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

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

tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums 

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

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

pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai 

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

mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400 euro,- pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

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

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli „Saulstari” - 11, 

Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto cenu 

1000.00  EUR (viens tūkstotis euro, nulle centi), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/6 

no 12.05.2015. (1.pielikums uz 1 lp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma „Saulstari” - 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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11, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoli, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulstari” - 11, Jaunmuižā, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumus (2.pielikums uz 3 

lpp.),  

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

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. 

un 12.panta nosacījumus. 
 

4. § 

  Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/6 no 12.05.2015. 

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

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

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

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

kārtībā”, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka „pārdot publiskas personas mantu 

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

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

balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

 2.1. pārdot par brīvu cenu 3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro, nulle centi) nekustamo 

īpašumu - dzīvokli Dārza ielā 6-6, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar 

kopējo platību 57.8 m2,  

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

dzīvoklim Dārza ielā 6-6, Skrundā, Skrundas novadā – XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā,  

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.  
 

5. § 

  Par dzīvokļa „Saulstari” – 14, Jaunmuižā, Skrundas  

pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu  

zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.04.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par dzīvokļa „Saulstari”- 14, Jaunmuižā, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, iegādi.  

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

„dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 

(Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. uzņemt bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz Skrundas 

novada pašvaldības vārda dzīvokli „Saulstari” - 14, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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6. § 

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

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Kuldīgas novads, valdes locekļa XXX (Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra Ventspils reģionālās nodaļas 23.09.2014. izziņa Nr. 19-3-

146559) iesniegumu par nekustamā īpašuma „Asari”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder XXX, personas kods XXX, saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumu Nr. 185, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 

XXX, 4.4 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 26.2 ha platībā,  

2.3. ar Kurzemes apgabaltiesas Zvērināta notāra Agra JAUNPUJĒNA, prakses vieta 

Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 30.04.2015. izdotu speciālpilnvaru 

(reģistra Nr. 339) XXX pilnvarojis XXX, reģ. nr. XXX, juridiskā adrese XXX, 

Kuldīgas novads, sadalīt nekustamo īpašumu „Asari”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX.  

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

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

daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 

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

projekta izstrādes kārtību, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes 

ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Asari”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.  

Atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

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

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX 

zemes ierīcības projektu saistībā ar zemes gabalu sadalīšanu,  

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

3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

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

plānojumam, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

7. § 

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

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 
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dzīvo „Beņķīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pilnvarotās personas XXX, dzīvo 

XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes gabala „Beņķīši”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Beņķīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX, pieder XXX, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Rudbāržu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 164, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 32.9 ha platībā ar kadastra 

numuru XXX,  

2.3. ar Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Baibas SKREBAS 08.05.2015. 

izdotu pilnvaru (iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 3047) XXX, 

personas kods XXX, pilnvaro XXX, personas kods XXX, kārtot visas lietas, kas 

saistītas ar nekustamā īpašuma „Beņķīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra numurs XXX, reālo sadali.  

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

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

daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 

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

projekta izstrādes kārtību, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes 

ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Beņķīši”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.  

Atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Beņķīši”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, zemes ierīcības projektu saistībā ar 

zemes gabala sadalīšanu,  

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

3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

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

plānojumam, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

8. § 

  Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma  

Pils ielā 4A, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 29.04.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas Pils ielā 4A, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, iegādi, uz kura atrodas īpašumā piederoša saimniecības 

ēka Pils ielā 4B, Skrundā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums Pils ielā 4A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX, 

pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījums 

Nr. 10000077857,  
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2.2. īpašums sastāv no zemes vienības 0.7715 ha platībā.  

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

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

daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 

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

projekta izstrādes kārtību, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, zemes ierīcības projekta 

izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma Pils ielā 4A, Skrundā, Skrundas novadā, 

sadalīšanai ir pamatots.  

Atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Pils ielā 4A, Skrundā, 

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

sadalīšanu,  

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

3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

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

plānojumam, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

9. § 

 Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma  

„Robežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

juridiskā adrese XXX, Rīga, iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam 

īpašumam „Robežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Robežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījums Nr. 

10000021617, 

2.2. ar Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāres Kristīnes VIŠINSKAS 09.04.2015. 

izdotu pilnvaru (iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 3463) XXX pilnvaro 

XXX, jebkuru likumīgu tās pārstāvi, tostarp administratīvo direktoru XXX, pārstāvēt 

XXX intereses visās valsts, pašvaldību un administratīvajās iestādēs, attiecībās un 

jautājumos ar juridiskajām un fiziskajām personām, kas saistītas ar nekustamā 

īpašuma „Robežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, reālo 

sadali, kā arī veikt sadalīšanas rezultātā radušos zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.   

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

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

daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 

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

projekta izstrādes kārtību, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes 

ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Robežnieki”, Raņķu pagastā, 
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Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.  

Atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Robežnieki”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, zemes ierīcības projektu saistībā ar 

zemes gabala sadalīšanu,  

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

3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

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

plānojumam, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

10. § 

 Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma  

Rūpniecības ielā 3, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.04.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības Rūpniecības ielā 3, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums Rūpniecības ielā 3, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījums Nr. 

100000194397, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0.6692 ha platībā.  

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

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

daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 

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

projekta izstrādes kārtību, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes 

ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 3, Skrundā, 

Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.  

Atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 3, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu saistībā ar 

zemes gabalu sadalīšanu,  

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

3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 
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3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

11. § 

 Par saimniecības „Macīši”, Raņķu pagastā, Skrundas  

novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

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

„Macīši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Macīši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sastāv no divām 

zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX, 6.4 ha platībā un ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 35.1 ha platībā,  

2.2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu XXX, 6.4 ha platībā pieder XXX, saskaņā 

ar 14.05.2015. pirkuma līgumu Nr. 1922, kas sastādīts pie Kurzemes apgabaltiesas 

Zvērinātas notāres Irīnas Birznieces, prakses vieta Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), 

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

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

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 6.4 ha platībā, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Mālkalni”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3326; zemes vienības 

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

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

12. § 

 Par Skrundas novada pirmsskolas rotaļu grupu pie izglītības iestādēm darbu vasarā 

A. ZALGAUCKIS 
 

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

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

„par” – 10 (Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Aldis 

BALODIS), Skrundas novada dome nolemj: 

1.1. slēgt Jaunmuižas pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu vasarā no 01.06.2015. līdz 

31.08.2015. darbinieku atvaļinājuma laikā, 

1.2 slēgt Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu vasarā no 01.06.2015. līdz 

31.08.2015. darbinieku atvaļinājuma laikā, 

1.3. slēgt Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu vasarā no 

12.06.2015. līdz 16.08.2015. darbinieku atvaļinājuma laikā. 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI. 
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13. § 

  Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu 

 A. ZALGAUCKIS 
 

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, arī bērnu nometnes”, 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 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis 

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

1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu  un radošo 

darbnīcu projektu konkursa nolikumu (3.pielikums uz 6 lpp.), 

2. projektu konkursam izveidot komisiju sekojošā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētāja: Izglītības nodaļas vadītāja Inga FLUGRĀTE;  

komisijas locekļi:             izglītības metodiķe Dace GRĀVELE,  

           attīstības nodaļas vadītāja Zane EGLĪTE,  

     projektu speciāliste Kristīne VĒRDIŅA, 

     jaunatnes lietu speciāliste Baiba EVERSONE, 

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

14. § 

  Par Skrundas novada bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

Pamatojoties Bibliotēku likuma 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „valsts un pašvaldību 

bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bez 

maksas. Bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas 

nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas noteikumi. Valsts bibliotēku sniegto maksas 

pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet 

pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka 

attiecīgās pašvaldības dome”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis 

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

 1. apstiprināt: 

  1.1. Skrundas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumus (4.pielikums uz 1 lp.), 

  1.2. Skrundas Bērnu bibliotēkas lietošanas noteikumus (5.pielikums uz 1 lp.), 

1.3. Skrundas pagasta Antuļu bibliotēkas lietošanas noteikumus (6.pielikums 

uz 1 lp.), 

1.4. Nīkrāces pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumus (7.pielikums uz 1 lp.), 

1.5. Rudbāržu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumus (8.pielikums uz 1 lp.), 

1.6. Raņķu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumus (9.pielikums uz 1 lp.), 

2. noteikt, ka ar 1.punktā minēto Skrundas novada bibliotēku lietošanas noteikumu 

apstiprināšanas dienu spēku zaudē Skrundas novada domes 29.12.2009. sēdē (prot. Nr. 

17. 21. §) apstiprinātie: 

2.1. Skrundas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi, 

  2.2. Skrundas Bērnu bibliotēkas lietošanas noteikumi,  

  2.3. Antuļu bibliotēkas lietošanas noteikumi,  
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  2.4. Nīkrāces pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi, 

  2.5. Rudbāržu bibliotēkas lietošanas noteikumi, 

  2.6. Raņķu pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi. 
 

15. § 

  Par Skrundas novada bibliotēku datoru un interneta  

pieejas punktu izmantošanas noteikumu apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

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

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

„par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 1. apstiprināt: 

1.1. Skrundas pilsētas bibliotēkas datora un interneta pieejas punkta   

izmantošanas noteikumus (10.pielikums uz 1 lpp.), 

1.2. Skrundas Bērnu bibliotēkas datora un interneta pieejas punkta 

izmantošanas  noteikumus (11.pielikums uz 1 lpp.), 

1.3. Skrundas pagasta Antuļu bibliotēkas datora un interneta pieejas punkta 

izmantošanas noteikumus (12.pielikums uz 1 lpp.), 

1.4. Nīkrāces pagasta bibliotēkas datora un interneta pieejas punkta 

izmantošanas  noteikumus (13.pielikums uz 1 lpp.), 

1.5. Rudbāržu pagasta bibliotēkas datora un interneta pieejas punkta 

noteikumus (14.pielikums uz 1 lpp.), 

1.6. Raņķu pagasta bibliotēkas datora un interneta pieejas punkta izmantošanas 

noteikumus (15.pielikums uz 1 lpp.), 

2. noteikt, ka ar 1.punktā minēto Skrundas novada bibliotēku datora un interneta 

pieejas punktu izmantošanas noteikumu apstiprināšanas dienu spēku zaudē Skrundas 

novada domes 29.12.2009. sēdē (prot. Nr. 17. 22. §) apstiprinātie: 

2.1. Skrundas pilsētas bibliotēkas datora un interneta pieejas punkta  

 izmantošanas noteikumi, 

  2.2. Skrundas Bērnu bibliotēkas interneta pieejas punkta izmantošanas  

  noteikumi, 

  2.3. Antuļu bibliotēkas interneta pieejas punkta izmantošanas noteikumi,   

  2.4. Nīkrāces pagasta bibliotēkas interneta pieejas punkta izmantošanas  

  noteikumi, 

  2.5. Rudbāržu bibliotēkas interneta lietotāju pienākumi un tiesības, 

2.6. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu 

 publiskas izmantošanas kārtība Raņķu bibliotēkā. 
 

16. § 

  Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

A. ZALGAUCKIS 
 

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 27.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 29.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli „Pumpuri”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 
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2.3. Skrundas novada pašvaldībā 06.05.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli „Vijolītes”, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads. 

3. Izvērtējot Skrundas novada Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, personīgos 

iesniegumus, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

4.pantu, kas nosaka „pašvaldība, kura sniedz palīdzību”, 7.pantu, kas nosaka kārtību, kādā 

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

reģistru, 14.pantu, kas nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām 

kārtām, un 15.pantu, kas nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā 

kārtībā, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

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

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

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

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

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

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

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

17. § 

  Par dzīvokļu piešķiršanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

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

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 27.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 29.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli 

„Pumpuros”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

3. Izvērtējot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, un 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas nosaka 

palīdzības veidus, 16.pantu, kas nosaka noteikumus, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai 

telpai, 19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, un personīgiem iesniegumiem, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „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. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

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

pieņemšanas dienas, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI.  
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18. § 

  Par īres līgumu pagarināšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

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 20.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 21.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.05.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 12.05.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

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

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

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

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

īres līguma termiņu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

10.pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis, un  11.pantu, kas nosaka 

sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, un personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot, „par” – 11 

(Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

gadu, 

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

Skrundas novadā, uz sešiem mēnešiem, 

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

nenoteiktu laiku, 

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

gadu, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

19. § 

 Par dzīvokļa maiņu 

A. ZALGAUCKIS 
 

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

maiņu. 

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

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 29.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt dzīvokli uz XXX, Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 29.04.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt dzīvokli uz XXX, Skrundas novadā. 

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

palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, 24.pantu, kas nosaka palīdzību īrētās pašvaldībai 

piederošās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo 

telpu, un personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo 
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BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

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

novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

locekli Gunu SKREBELI. 
 

20. § 

 Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

A. ZALGAUCKIS 
 

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

no piešķirtā dzīvokļa. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 14.05.2015. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, 

Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās 

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:   

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

novadā, ar 2015.gada 01.jūniju, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

21. § 

 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

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

dzīvesvietas anulēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 11.05.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

(personas kods XXX), XXX (personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX) 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundas novadā: 

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

2.1.2. 12.05.2015. XXX, XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties 

Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.1.3. XXX, XXX un XXX līdz šim brīdim (28.05.2015.) Skrundas novada 

pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu. 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 13.05.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

(personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX, 

Skrundas novadā: 

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

pašvaldībai, un ir izīrēts XXX, 

2.2.2. 14.05.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 
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2.2.3. XXX līdz šim brīdim (28.05.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 13.05.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

(personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX 

(personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX) un 

XXX (personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma 

XXX, Skrundas novadā: 

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

2.3.2. 14.05.2015. XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX un XXX izsūtīts 

uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu 

paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3.3. 19.05.2015. XXX, XXX, XXX, XXX, XXX un XXX, un 22.05.2015. 

XXX, ieradās Skrundas novada pašvaldībā un sniedza mutisku skaidrojumu 

par savu deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā. Minētām personā tā ir 

faktiskā dzīvesvieta un ir mutiska vienošanās ar mājas īpašnieci par dzīvokļu 

īri nekustamajā īpašumā. Tika iesniegti bankas kontu izraksti, kuros redzams, 

ka uz XXX (XXX vīrs) bankas kontu ir pārskaitīta ikmēneša īres maksa. Īres 

maksa tiek pārskaitīta uz mutiskas vienošanās pamata. Tā ir civiltiesiska 

attiecība, kas strīda gadījumā ir risināma vispārējās jurisdikcijas tiesā 

civilprocesuālā kārtībā. 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 15.05.2015. saņemts iesniegums no XXX par Ivetas 

XXX (personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, 

Skrundas novadā: 

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

2.4.2. 18.05.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4.3. XXX līdz šim brīdim (28.05.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradusies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), 

kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot 

tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās 

attiecībās ar valsti un pašvaldību, otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz 

dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir 

noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata, 4.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš 

tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, 6.panta 

piekto daļu, kas nosaka, ka, ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas 

pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju 

reģistra likuma noteiktajā kārtībā. Līdz ar to, ja persona uzturas ārpus Latvijas ilgāk par 

sešiem mēnešiem, tad, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15.panta otro daļu, personai ir 

pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu un savu nepilngadīgo 

bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī, 11.pantu, kas paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja 

attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru Kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), 

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

3.1. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX), 
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XXX (personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX), 

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

3.3. neanulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX (personas kods 

XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods 

XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX) un XXX (personas 

XXX), 

3.4. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX), 

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

FREIMANI. 
 

22. § 

 Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidenta apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata izpilddirektora Gunta PUTNIŅA priekšlikumu par 

revidentu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2015.gadam apstiprināt SIA „Rīgas 

Revidentu birojs”, kuri cenu aptaujas rezultātā piedāvājuši zemāko pakalpojuma cenu. 

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

tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, uz likuma Publiskas 

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 53.pantu, kas nosaka, ka 

„publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde vai 

padome nevar celt iebildumus pret dalībnieku (akcionāru) sapulces ievēlēto revidentu”,  

atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

2.1. apstiprināt 2015.gadam SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 

41203022001, juridiskā adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, revidentu 

kompāniju SIA „Rīgas Revidentu Birojs”, reģ. nr. 5000322971, juridiskā adrese 

Merķeļa iela 11, Rīga, LV-1050. 
 

23. § 

 Par Skrundas novada izglītības iestāžu un Skrundas veselības un sociālās  

aprūpes centra virtuves telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

A. ZALGAUCKIS, D. BUĶELE, G. STEPANOVA, G. PUTNIŅŠ, G. ZEME 
 

1. Skrundas novada dome izskata Iepirkumu komisijas priekšlikumu par Skrundas novada 

izglītības iestāžu un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra virtuvju bloku un inventāra 

iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 26.08.2014. Skrundas novada pašvaldība noslēgusi telpu nomas līgumu ar Skrundas 

Profesionālo vidusskolu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Skrundas novada izglītības 

iestādēs un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, kura termiņš ir 31.08.2017., 

2.2. 24.04.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemts Skrundas Profesionālās 

vidusskolas iesniegums par līguma laušanu ar 29.06.2015., pamatojoties uz Skrundas 

Profesionālās vidusskolas likvidāciju, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībai nepieciešams veikt jaunu iepirkumu „Ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra noma Skrundas 

novada izglītības iestādēs un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā”, kas paredz 

arī izglītības iestāžu un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra virtuves bloku un 

inventāra nomu. 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS dod vārdu tehniskajai sekretārei Dacei BUĶELEI, kura 

paskaidro, ka jaunajā iepirkumā būtisku izmaiņu nav. Skrundas veselības un sociālā aprūpes 

centra tarifi ir pielīdzināti skolu tarifiem. Maksa par vienu kvadrātmetru ir 0.21 EUR. 



19 

Deputāte Gunta STEPANOVA, ņemot vērā Skrundas Profesionālās vidusskolas ēdināšanas 

pieredzi novada izglītības iestādēs, informē, ka Jaunmuižā mācās aptuveni 30 bērni, mēneša 

beigās zaudējumi ir robežās no 1000 līdz 1500 euro. Tiek ierosināts Jaunmuižas pamatskolā 

tarifu samazināt. Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS norāda, ka atsevišķi vienā skolā tarifu 

samazināt mēs nevaram, jo ir kopīgs iepirkums. Ja mēs samazināsim tarifus visiem, tad beigās 

pašvaldība pati būs zaudētāja. Izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ norāda, ka varbūt izdevīgāk ir 

apsvērt ideju virtuves bloku slēgt un ēdienu skolai pievest klāt.  

Deputāts Gunārs ZEME jautā, vai ēdināšanas pakalpojumus konkrētajās iestādēs nodrošinās 

tikai viens pakalpojuma sniedzējs. Izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ atbild apstiprinoši, jo 

iepirkums visām iestādēm ir kopīgs. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 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 (Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Aldis 

BALODIS, Gunta STEPANOVA), Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt telpas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai uz 3 gadiem sekojošās 

pašvaldības izglītības iestādēs:  

 3.1.1. Jaunmuižas pamatskolā, adrese: Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas 

 novads, telpas Nr. 25, 26, 31, 33, 37, 38, 39, 40 - 60.5 m2 platībā (plāns – 

 16.pielikums uz  1 lpp.), 

 3.1.2. O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, adrese: Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

 Skrundas novads, telpas Nr. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

 111, 115, 116, 117, 118 - 86.9 m2 platībā (plāns – 17.pielikums uz 1 lpp.), 

3.1.3. Nīkrāces pamatskolā, adrese: Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

telpas Nr. 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 - 77.8 m2 platībā (plāns – 18.pielikums uz 1 

lpp.), 

 3.1.4. Skrundas vidusskolā, adrese: Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas 

novads, telpas Nr. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - 61.3 m2 platībā (plāns – 

19.pielikums uz 1 lpp.), 

 3.1.5. pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš”, adrese: Saldus iela 15, 

 Skrunda, Skrundas novads, telpas Nr. 30, 31, 32, 33, 34 – 50.7 m2 platībā (plāns 

 – 20.pielikums uz 1 lpp.),  

3.1.6. Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, adrese: Kuldīgas iela 2, 

Skrunda, Skrundas novads, telpas 32.6 m2 platībā (plāns – 21.pielikums uz 1 

lpp.), 

3.2. iznomāt uz 3 gadiem izglītības iestādēs esošās virtuves bloka iekārtas, 

3.3. noteikt sekojošas telpu un izglītības iestādēs esošo virtuves bloku iekārtu nomas 

maksas mēnesī (plus PVN): 

Nr. 

p.k. 

Iestāde Telpu kopējā 

platība (m2) 

Nomas maksa 

mēnesī par 

telpām (EUR) 

Nomas maksa 

mēnesī par 

inventāru 

(EUR) 

1. Skrundas vidusskola 61.3 12.87 10.00 

2. PII „Liepziediņš” 50.7 10.65 5.00 

3. O.Kalpaka Rudbāržu 

pamatskola 

86.9 18.25 10.00 

4. Nīkrāces pamatskola 77.8 16.34 10.00 

5. Jaunmuižas pamatskola 60.5 12.71 10.00 

6. Skrundas veselības un 32.6 6.85 - 
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sociālās aprūpes centrs 

 

3.4. uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM sagatavot telpu nomas un virtuves 

bloku iekārtu nomas līgumu projektus iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra noma Skrundas novada 

izglītības iestādēs un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā”, 

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

24. § 

 Par saimniecības „Kamenes”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,  

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

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Kamenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pieder 

XXX saskaņā ar zemesgrāmata apliecību, nodalījums Nr. 99,  

2.2. īpašums sastāv no divpadsmit zemes vienībām.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, balsojumā nepiedalās deputāts Ivars GRUNDMANIS, pamatojoties uz likumu „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt saimniecību „Kamenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un 

atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 43.4 ha platībā, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Sudrablauki”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325; zemes 

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

lauksaimniecība; 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

25. § 

 Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma  

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

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

juridiskā adrese XXX, Kuldīgas novads, pilnvarotās personas XXX (Kurzemes apgabaltiesas 

Zvērinātas notāres Irīnas BIRZNIECES 04.06.2009. izdota universālpilnvara, reģistra 

Nr.1982) iesniegumu par zemes gabala XXX, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 

sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījums Nr. 

100000526288, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 18.9 ha platībā ar kadastra 

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

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

daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 

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

projekta izstrādes kārtību, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes 

ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Smilgas”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.  

Atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Smilgas”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, zemes ierīcības projektu 

saistībā ar zemes vienības sadalīšanu,  

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

3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

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

plānojumam, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
  

26. § 

 Par saimniecības „Mazulītes”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,  

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

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Mazulītes”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījums Nr. 377, 

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.2457 

ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 1.8 ha platībā.   

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), 

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

3.1. sadalīt saimniecību „Mazulītes”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

un atdalāmai zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX, 1.8 ha platībā, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Upītes”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, un pievienot 

saimniecībai „Upītes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā; zemes vienības lietošanas 

mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

27. § 

 Par Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS, G. PUTNIŅŠ 
 

1. Skrundas novada dome izskata Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja amatu kandidātu 

izvērtēšanas komisijas lēmumu par  Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanu. 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS dod vārdu izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM, kurš 

paskaidro, ka tika izveidota amatu kandidātu izvērtēšanas komisija, kura veikto pārrunu 

rezultātā par Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāju ierosina iecelt Ritvaru STEPANOVU. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka 

„dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas 

likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, 69.2panta pirmo daļu, kas nosaka, 

ka „pagasta vai pilsētas pārvaldi vada pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs (turpmāk — 

pārvaldes vadītājs). Pārvaldes vadītāja padotību nosaka pašvaldības nolikums”, uz 2009.gada 

23.jūlija Skrundas novada Raņķu pakalpojumu pārvaldes nolikuma 7.punktu, un pamatojoties 

uz iesniegtajiem pretendentu pieteikumiem uz Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja amatu, 

un izvērtēšanas komisijas, kas nozīmēta ar 25.05.2015. rīkojumu Nr. 33-PA, lēmumu, atklāti 

balsojot, „par” – 10 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

balsojumā nepiedalās deputāte Gunta STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. iecelt par Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāju Ritvaru STEPANOVU, 

profesijas kods 1112 31, slēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku, nosakot mēneša 

darba algas likmi 609.00 EUR (seši simti deviņi eiro, nulle centi) un normālo darba 

laiku – 40 stundas nedēļā, ar 01.07.2015., 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI un algu grāmatvedi Salumeju 

BALCERI. 
 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS paziņo domes 

sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākamo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 18.jūnijā, plkst. 

800, bet kārtējo domes sēdi 25.jūnijā, plkst. 800. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         A. Zalgauckis 

         28.05.2015. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

         28.05.2015.  


