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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. 11 

Skrundas novadā,        2013. gada 28.novembrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr.25/2013 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, pārdošanu 

4. Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles XXX iesniegumu 

5. Par biedrības „Mini SD” valdes priekšsēdētājas XXX iesniegumu  

6. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību 

7. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolā 

8. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas kultūras namā 

9. Par nomas maksas noteikšanu p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

nedzīvojamām telpām 

10. Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītājiem 

11. Par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju 

12. Par rekultivācijas veida saskaņošanu dolomīta atradnei „Salnas” nekustamā īpašumā 

„Salnas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

13. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu  

14. Par ēkas Saldus ielā 20, Skrundā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Dambenieki”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

16. Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes gabala 

pievienošanu 

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Purenes”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

18. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu  

19. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu  

20. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

21. Par dzīvokļu piešķiršanu  

22. Par dzīvokļa maiņu 

23. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

25. Par pašvaldības normatīvo aktu apstiprināšanu   
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Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Gunta STEPANOVA 

  Loreta ROBEŽNIECE  

Ivars GRUNDMANIS 

Aivars SEBEŽS 

Zigurds PURIŅŠ 

Rihards VALTENBERGS 

Aldis ZALGAUCKIS 

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aldis BALODIS  

Andris BERGMANIS  

Ivo BĀRS  

Ainars PIĻECKIS  

Juris JAUNZEMS 

  

Sēdē nepiedalās deputāti  

Patrīcija Santa MIĶELSONE (aizņemta pamatdarbā) 

 

Klausās  

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes  

vadītāja pienākumu izpildītāja Dzintra VEĢE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

p/i „Skrundas veselības un sociālas  

aprūpes centrs” direktore  Maruta BRIZGA 

nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par deputātes Patrīcijas Santas MIĶELSONES pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

3. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas Samariešu 

apvienība” 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ciņi”, Skrundā, 

Skrundas novadā 

5. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu  

6. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 17/2013 „Grozījumi 2011.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 

6/2011 „Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” 

7. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos 18/2013 „Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 

„Nodeva par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 

kopiju saņemšanu”” 
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8. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” 

9. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu 

10. Par dzīvokļa piešķiršanu 

   

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” - 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par saistošo noteikumu Nr.25/2013 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, pārdošanu 

4. Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles XXX iesniegumu 

5. Par biedrības „Mini SD” valdes priekšsēdētājas XXX iesniegumu  

6. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību 

7. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolā 

8. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas kultūras namā 

9. Par nomas maksas noteikšanu p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

nedzīvojamām telpām 

10. Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītājiem 

11. Par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju 

12. Par rekultivācijas veida saskaņošanu dolomīta atradnei „Salnas” nekustamā īpašumā 

„Salnas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

13. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu  

14. Par ēkas Saldus ielā 20, Skrundā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Dambenieki”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

16. Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes gabala 

pievienošanu 

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Purenes”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

18. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu  

19. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas 

apstiprināšanu  

20. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

21. Par dzīvokļu piešķiršanu  

22. Par dzīvokļa maiņu 

23. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

25. Par pašvaldības normatīvo aktu apstiprināšanu   

26. Par deputātes Patrīcijas Santas MIĶELSONES pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

27. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

28. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas Samariešu 

apvienība” 

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ciņi”, Skrundā, 

Skrundas novadā 

30. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu  

31. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 17/2013 „Grozījumi 2011.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 
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6/2011 „Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” 

32. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos 18/2013 „Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 

„Nodeva par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 

kopiju saņemšanu”” 

33. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” 

34. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu 

35. Par dzīvokļa piešķiršanu 

 

1. § 

Par saistošo noteikumu Nr.25/2013 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra  

saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības  

2013.gada budžets”” apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 46.pantu un likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris 

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

nolemj: 

- Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 25/2012 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”” 

(pielikums Nr. 1 uz 1 lp.). 
 

2. § 

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 parāda 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. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 19.11.2013. par īpašumu XXX, 

Skrundas novadā, ir Ls 288.95 (divi simti astoņdesmit astoņi lati, deviņdesmit pieci 

santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 257.05 (divi simti piecdesmit septiņi lati, pieci santīmi), 

nokavējuma nauda Ls 31.90 (trīsdesmit viens lats, deviņdesmit santīmi), 

2.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 19.11.2013. par īpašumu XXX, 

Skrundas novadā, ir Ls 291.17 (divi simti deviņdesmit viens lats, septiņpadsmit 

santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 186.80 (viens simts astoņdesmit seši lati, astoņdesmit 

santīmi), nokavējuma nauda Ls 104.37 (viens simts četri lati, trīsdesmit septiņi 

santīmi), 

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

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 19.11.2013. par īpašumu XXX, 

Skrundas novadā, ir Ls 131.95 (viens simts trīsdesmit viens lats, deviņdesmit pieci 

santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 107.14 (viens simts septiņi lati, četrpadsmit santīmi), 

nokavējuma nauda Ls 24.81 (divdesmit četri lati, astoņdesmit viens santīms), 

2.4. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 19.11.2013. par īpašumiem XXX, 

Skrundas novadā, ir Ls 112.73 (viens simts divpadsmit lati, septiņdesmit trīs santīmi), 
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t.sk. pamatparāds Ls 98.01 (deviņdesmit astoņi lati, viens santīms), nokavējuma nauda 

Ls 14.72 (četrpadsmit lati, septiņdesmit divi santīmi), 

2.5. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 19.11.2013. par īpašumu XXX, 

Skrundas novadā, ir Ls 84.48 (astoņdesmit četri lati, četrdesmit astoņi santīmi), t.sk. 

pamatparāds Ls 64.03 (sešdesmit četri lati, trīs santīmi), nokavējuma nauda Ls 20.45 

(divdesmit lati, četrdesmit pieci santīmi), 

2.6. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 19.11.2013. par īpašumiem XXX, Skrundas novadā, ir 

Ls 97.09 (deviņdesmit septiņi lati, deviņi santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 73.62 

(septiņdesmit trīs lati, sešdesmit divi santīmi), nokavējuma nauda Ls 23.47 (divdesmit 

trīs lati, četrdesmit septiņi santīmi), 

2.7. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 19.11.2013. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir Ls 

94.75 (deviņdesmit četri lati, septiņdesmit pieci santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 75.99 

(septiņdesmit pieci lati, deviņdesmit deviņi santīmi), nokavējuma nauda Ls 18.76 

(astoņpadsmit lati, septiņdesmit seši santīmi), 

2.8. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 19.11.2013. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir Ls 

79.81 (septiņdesmit deviņi lati, astoņdesmit viens santīms) t.sk. pamatparāds Ls 55.72 

(piecdesmit pieci lati, septiņdesmit divi santīmi), nokavējuma nauda Ls 24.09 

(divdesmit četri lati, deviņi santīmi), 

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

nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 19.11.2013. par īpašumiem XXX, Skrundas 

novadā, ir Ls 320.81 (trīs simti divdesmit lati, astoņdesmit viens santīms), t.sk. 

pamatparāds Ls 301.82 (trīs simti viens lats, astoņdesmit divi santīmi), nokavējuma 

nauda Ls 18.99 (astoņpadsmit lati, deviņdesmit deviņi santīmi), 

2.10. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 19.11.2013. par īpašumiem: 

2.10.1. XXX, Skrundas novadā, ir Ls 31.69 (trīsdesmit viens lats, sešdesmit deviņi 

santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 16.61 (sešpadsmit lati, sešdesmit viens santīms), 

nokavējuma nauda Ls 15.08 (piecpadsmit lati, astoņi santīmi), 

2.10.2. XXX, Skrundas novadā, ir Ls 7.48 (septiņi lati četrdesmit astoņi santīmi), t.sk. 

pamatparāds Ls 5.69 (pieci lati sešdesmit deviņi santīmi), nokavējuma nauda Ls 1.79 

(viens lats, septiņdesmit deviņi santīmi). 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 

„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt 

nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā 

ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai. 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 
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(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Aldis 

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

Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” - nav, ,,atturas” – 2 (Juris JAUNZEMS, 

Zigurds PURIŅŠ), Skrundas novada dome nolemj:  

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

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu no: 

3.1.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls 288.95 (divi simti astoņdesmit astoņi lati, deviņdesmit 

pieci santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 257.05 (divi simti piecdesmit septiņi lati, pieci 

santīmi), nokavējuma nauda Ls 31.90 (trīspadsmit lati, deviņdesmit santīmi), 

3.1.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls 291.17 (divi simti deviņdesmit viens lats, septiņpadsmit 

santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 186.80 (viens simts astoņdesmit seši lati, astoņdesmit 

santīmi), nokavējuma nauda Ls 104.37 (viens simts četri lati, trīsdesmit septiņi 

santīmi), 

3.1.3. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls 131.95 (viens simts trīsdesmit viens lats, deviņdesmit 

pieci santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 107.14 (viens simts septiņi lati, četrpadsmit 

santīmi), nokavējuma nauda Ls 24.81 (divdesmit četri lati, astoņdesmit viens santīms), 

3.1.4. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa Ls 112.73 (viens simts divpadsmit lati, septiņdesmit trīs santīmi), 

t.sk. pamatparāds Ls 98.01 (deviņdesmit astoņi lati, viens santīms), nokavējuma nauda 

Ls 14.72 (četrpadsmit lati, septiņdesmit divi santīmi), 

3.1.5. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls 84.48 (astoņdesmit četri lati, četrdesmit astoņi santīmi), 

t.sk. pamatparāds Ls 64.03 (sešdesmit četri lati, trīs santīmi), nokavējuma nauda Ls 

20.45 (divdesmit lati, četrdesmit pieci santīmi), 

3.1.6. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese xXX novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, Ls 97.09 (deviņdesmit septiņi lati, deviņi santīmi), t.sk. pamatparāds 

Ls 73.62 (septiņdesmit trīs lati, sešdesmit divi santīmi), nokavējuma nauda Ls 23.47 

(divdesmit trīs lati, četrdesmit septiņi santīmi), 

3.1.7. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu Ls 94.75 (deviņdesmit četri lati, septiņdesmit pieci santīmi), t.sk. pamatparāds 

Ls 75.99 (septiņdesmit pieci lati, deviņdesmit deviņi santīmi), nokavējuma nauda Ls 

18.76 (astoņpadsmit lati, septiņdesmit seši santīmi), 

3.1.8. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Saldus novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls 79.81 (septiņdesmit deviņi lati, astoņdesmit viens 

santīms), t.sk. pamatparāds Ls 55.72 (piecdesmit pieci lati, septiņdesmit divi santīmi), 

nokavējuma nauda Ls 24.09 (divdesmit četri lati, deviņi santīmi), 

3.1.9. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, XXX novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls 320.81 (trīs simti divdesmit lati, astoņdesmit viens 

santīms), t.sk. pamatparāds Ls 301.82 (trīs simti viens lats, astoņdesmit divi santīmi), 

nokavējuma nauda Ls 18.99 (astoņpadsmit lati, deviņdesmit deviņi santīmi), 

3.1.10. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par īpašumiem: 

3.1.10.1. XXX, Skrundas novadā, Ls 31.69 (trīsdesmit viens lats, sešdesmit deviņi 

santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 16.61 (sešpadsmit lati, sešdesmit viens santīms), 

nokavējuma nauda Ls 15.08 (piecpadsmit lati, astoņi santīmi); 

3.1.10.2. XXX, Skrundas novadā Ls 7.48 (septiņi lati, četrdesmit astoņi santīmi), t.sk. 

pamatparāds Ls 5.69 (pieci lati, sešdesmit deviņi santīmi), nokavējuma nauda Ls 1.79 

(viens lats, septiņdesmit deviņi santīmi), 

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

3.3. lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to 
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iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.  
 

3. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu ielā 4,  

Skrundā, Skrundas novadā, pārdošanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 19 no 24.10.2013. 

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 

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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

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

2.1. pārdot par brīvu cenu Ls 3 500.00 (trīs tūkstoši pieci simti latu) nekustamo 

īpašumu Pļavu ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 

1311 m2. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums XXX), un 

divas palīgēkas (kadastra apzīmējumi: XXX; XXX), 

2.1. uzaicināt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, divu nedēļu laikā noslēgt pirkuma 

līgumu, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.  
 

 

 
 

 

 
 

 

4. § 

Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles  

XXX iesniegumu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 21.10.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

nodibinājuma „Fonda Sibīrijas bērni” valdes locekles XXX iesniegumu par finansiālu atbalstu 

grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai un izdošanai krievu valodā un dokumentālās filmas 

„Kur palika tēvi?” veidošanai. 

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

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

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris 

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

nolemj: 

2.1. novirzīt Ls 200.00 (divi simti latu) no 2013. gada kultūras pasākumiem 

paredzētiem budžeta līdzekļiem nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”, reģ. Nr. 

40008057169, adrese Graudu iela 41A, Rīga, LV-1058, grāmatas „Sibīrijas bērni” 

tulkošanai, izdošanai krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika tēvi?” 

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

5. § 

Par biedrības „Mini SD” valdes priekšsēdētājas XXX iesniegumu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 07.11.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības 

„Mini SD”, reģ. Nr. 40008209955, adrese Raiņa iela 16, Skrunda, Skrundas novads, valdes 

priekšsēdētājas XXX iesniegumu par telpu nomu XXX, Skrundas novadā, „Zupas virtuves” 

zupas izdalei.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. biedrība „Mini SD” ir sabiedriskā labuma organizācija, par ko liecina Valsts 

Ieņēmumu dienesta 23.09.2013. lēmums Nr. 8.5-11/L-23267 par sabiedriskā labuma 

organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Mini SD”, 

2.2. projekta realizācijai nepieciešamās telpa Nr. 24 atrodas Kalēju ielā 6, Skrundā, 

Skrundas novadā, pagrabstāvā, kopējā platība 27.2 m2.  

3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska persona var savu 

mantu nodot lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, pamatojoties uz 5.panta trešo daļu, 

kas nosaka, ka „ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem 

lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā 

manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un 

lietderība; 3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi, 

kad nodotā manta atdodama atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai 

nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir 

jānodrošina iedzīvotājiem sociālā palīdzība, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta 

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

PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), 

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

3.1. nodot biedrībai „Mini SD”, reģ. Nr. 40008209955, adrese Raiņa iela 16, Skrunda, 

Skrundas novads, bezatlīdzības lietošanā pagrabstāva telpu Nr. 24 (pielikums Nr. 2 uz 

1 lpp.), kopējā platība 27.2 m2, Kalēju ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā, uz 3 gadiem, 

„Zupas virtuves” zupas izdalei, 

3.2. slēgt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

6. § 

Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 07.11.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

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

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

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

25.12.2013. līdz 31.12.2013. Iesniegumam pievienoti dokumenti: komersanta reģistrācijas 

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

reģistrā kopija, LR IeM 05.07.2013. atkārtota speciālās atļaujas (licence) Nr.1180 kopija par 

tiesībām nodarboties ar uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu 

mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

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

 2.2. 30.10.2013. starp SIA „LINDE PĀRTIKA” un SIA „Piroteks Balt” noslēgts telpu 
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 nomas līgums sezonas tirdzniecībai ar pirotehniku Ventas ielā 16, Skrundā, Skrundas 

 novadā, 

 2.3. SIA „Piroteks Balt” 10.03.2003. reģistrējies UR Komersanta reģistrā ar Nr. 

 43603018758, 

 2.4. SIA „Piroteks Balt” 31.03.2003. reģistrējies VID ar pievienotās vērtības nodokli 

 apliekamo personu reģistrā (apliecības Nr. AA 0096341), 

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

 izstrādājumu apriti Latvijas Republikā nosaka „Pirotehnisko izstrādājumu aprites 

 likums”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paredzētas izmantošanai tikai personām ar speciālām zināšanām (uguņošanas ierīces 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizācijai, saņemot no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģionālās 

struktūrvienības atzinumu par tirdzniecības vietas atbilstību ugunsdrošības noteikumiem un 

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

ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai nespecializētos 

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

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

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

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

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

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

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

balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

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

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

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

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

 laika posmā no 25.12.2012. līdz 31.12.2012. (ieskaitot), 

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

rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīga).  
 

7. § 
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Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.11.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas 

vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA iesniegumu par maksas pakalpojumu 

apstiprināšanu ar 01.01.2014.  

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

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

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

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

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), 

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

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

amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt ar 01.01.2014. šādus Skrundas vidusskolas maksas pakalpojumus: 

 
Nr.p.k. Pakalpojums Cena (EUR) Paskaidrojumi 

1. Sporta zāle 14.23 Stundā, bez 

apgaismojuma 

2. Sporta zāle 21.34 Stundā, ar apgaismojumu 

3. Klases telpa 2.85 Stundā 

4. Klases telpa ar interaktīvo tāfeli 7.11 Stundā 

5. Klases telpa ar datorprojektoru  4.27 Stundā 

6. Datorklase 4.27 Stundā 

7. Aktu zāle 14.23 Stundā 

8. Svaru zāle 0.57/1x vai 1.42/mēnesī – 1x 

nedēļā; 

1.00/1x vai 2.00/mēnesī – 1x 

nedēļā 

Skolēniem 

 

Pieaugušiem  

9. Dušas izmantošana 1.42  

10. Interneta pakalpojumi 0.99 Stundā 

11. Skenēšana 0.28 1 lapa 

12. Printēšana 0.14 1 lappuse 

13. Printēšana (krāsaina) 0.57 / 0.85 1 lappuse / abas puses 

14. Kopēšana A4 0.14 / 0.21 1 lappuse / abas puses 

15. Kopēšana A3 0.21 / 0.28 1 lappuse / abas puses 

16. Fakss 0.07 1 lappuse 

17. Laminēšana 0.28 1 lapa 

18. Izziņa izsniegta no skolas arhīva 2.85  

19. Apliecība, atestāta dublikāta 

izsniegšana 

4.27  

20. Kodoskopa īre 0.71 Stundā 

21. Datorprojektora īre 21.34 Stundā 

22. Cita programmatūras izmantošana 

(word, exel u.c.) 

0.43 Stundā 

23. Pasākuma apskaņošana  28.46 Stundā 

 

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

26.04.2012. sēdes (prot. Nr. 7, 8.§) lēmums „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

Skrundas vidusskolā”, 

2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas vidusskolas direktoram Aināram 

ZANKOVSKIM. 
 

8. § 
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Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas kultūras namā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.11.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas 

kultūras nama direktores Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par maksas pakalpojumu 

apstiprināšanu ar 01.01.2014.  

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

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

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

balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), 

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

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

amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. noteikt ar 01.01.2014. šādu Skrundas kultūras nama telpu nomas maksu:  

  - lielā zāle    EUR 29.27/stundā (ieskaitot PVN), 

  - mazā zāle   EUR 20.66/stundā (ieskaitot PVN), 

  - foajē     EUR 10.84/stundā (ieskaitot PVN), 

  - saimes istaba un virtuve  EUR 14.46/stundā (ieskaitot PVN), 

  - 3.stāva zāle    EUR 14.09/stundā (ieskaitot PVN), 

  - mācību klase (3.stāvā) EUR 5.58/stundā (ieskaitot PVN), 

  - kino zāle    EUR 8.25/stundā (ieskaitot PVN), 

2.2. noteikt ar 01.01.2014. šādu telpu nomas maksu Rudbāržu pagasta kultūras nama 

zālei, Raņķu pakalpojumu pārvaldes pasākumu zālei, Nīkrāces pagasta atpūtas centra 

pasākumu zālei EUR 6.90/stundā (ieskaitot PVN), 

2.3. noteikt telpu nomas maksas 50% atlaidi jaunrades pulciņu dalībniekiem , NVO, 

represētām biedrībām, 

2.4. noteikt telpu nomas maksu no biļešu ieņēmumiem:  

  - izklaides pasākumiem 10%, 

  - izglītojošiem pasākumiem 5%, 

2.5. Skrundas kultūras nama administrācijai ir tiesības noslēgt telpu nomas līgumus 

ilgtermiņā uz savstarpējas vienošanās pamata, 

2.6. telpu, kas minētas 2.1. un 2.2. punktos, nomas maksa var tikt mainīta, vienojoties ar 

administrāciju, bet ne mazāka par noteikto, 

2.7. noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas pilsētas ar lauku 

teritoriju domes 28.05.2009. sēdes (prot. Nr. 6, 19.§) lēmums „Par telpu nomas maksas 

noteikšanu Skrundas kultūras namā”, Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. 

Nr. 14, 30.§) lēmums „Par telpu nomas maksas noteikšanu Skrundas novada 

pakalpojumu centru atpūtas zālēs”, 

2.8. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi Skrundas kultūras nama direktori Loretu 

ROBEŽNIECI.  
 

9. § 

Par nomas maksas noteikšanu p/i „Skrundas veselības un  

sociālās aprūpes centrs” nedzīvojamām telpām 

N. KLEINBERGA, Z. EGLĪTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.11.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto P/I 

„Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores Marutas BRIZGAS iesniegumu 

par nomas maksas Ls 0.60/m2 noteikšanu nedzīvojamām telpām Kuldīgas ielā 2, Skrundā.   

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA jautā, vai nomas maksa noteikta arī koplietojamām 

telpām, piemēram, koridoriem. 

Attīstības nodaļas vadītāja Zane EGLĪTE paskaidro, ka atsevišķa maksa par koridoriem un 

citām koplietojamām telpām netiek noteikta, bet izcenojumā par nedzīvojamām telpām ir 
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iekļauta arī maksa par koplietošanas telpām. 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

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

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par „pašvaldības zemes, cita nekustamā 

un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu)”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta 

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

PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. apstiprināt ar 01.12.2013. P/I „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

nedzīvojamo telpu nomas maksas izcenojumu Ls 0.60/m2 (EUR 0.85/m2 no 

01.01.2014.) bez PVN, 

2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot P/I „Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” direktorei Marutai BRIZGAI. 
 

10. § 

Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītājiem 

N. KLEINBERGA 

 

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

kompetence izglītībā ir organizēt pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un 

nodrošināt metodisko darbu’’, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

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

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

Skrundas novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītāju 

saraksta 2013./2014. mācību gadam papildinājumu no 01.11.2013.: 

 
Nosaukums Vadītājs Darba slodze Izglītības iestāde 

1. Sociālo zinību, vēstures 

metodiskā apvienība 

Dzintra Liekmane 0.056 Nīkrāces pamatskola 

2. Mājturības metodiskā apvienība  Aiva Čehoviča 0.056 Skrundas vidusskola 

3. Mūzikas metodiskā apvienība  Dace Ganiņa 0.056 Skrundas vidusskola 

4. Latviešu valodas un literatūras 

metodiskā apvienība 

Inese Bartuševica 0.056 Skrundas vidusskola 

2. Finansējuma avots – valsts mērķdotācijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem, 

iekļaujama izglītības iestāžu tarifikācijās, 

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

11. § 

Par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju  

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 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”, 69.2 pantu, kas nosaka, ka “pagasta vai pilsētas pārvaldi vada pagasta vai pilsētas 

pārvaldes vadītājs (turpmāk — pārvaldes vadītājs). Pārvaldes vadītāja padotību nosaka 

pašvaldības nolikums. Pārvaldes vadītājs: 1) atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības 

institūciju darba organizēšanu un pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu novada 

pašvaldības domē, kā arī, ja tas paredzēts pašvaldības nolikumā, pieņem darbā un atlaiž no 

darba pārvaldes darbiniekus; 2) atbild par pārvaldē sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un 

informācijas pieejamību un kvalitāti; 3) iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo 

pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu; 4) noteiktās 
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kompetences ietvaros rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbild par to izlietojumu; 

5) veic citus attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos paredzētos pienākumus. 

Pārvaldes vadītājs nedrīkst būt attiecīgās novada pašvaldības domes deputāts”, atklāti 

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

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), 

„pret” - nav, „atturas” – 1 (Zigurds PURIŅŠ), Skrundas novada dome nolemj: 

- Iecelt ar 01.12.2013. Skrundas novada Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja 

amatā Dzintru VEĢI. 
 

12. § 

Par rekultivācijas veida saskaņošanu dolomīta atradnei  

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

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.10.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Jaunie meži”, reģ. Nr. 48503009557, juridiskā adrese Rīgas iela 10 – 1, Saldus, iesniegumu 

ar lūgumu saskaņot rekultivācijas veidu pēc atradnes „Salnas” izstrādes darbu pabeigšanas 

piešķirtā krājumu aprēķina laukuma teritorijā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. iesniegumā SIA „Jaunie meži” informē, ka tiek izstrādāts „Derīgo izrakteņu 

ieguves projekts” dolomīta atradnei „Salnas”, kas izvietota nekustamajā īpašumā 

„Salnas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemesgabala kadastra Nr. XXX. 

Atradnes kopējā platība – 3.172 ha, reālais ieguves laukums, ņemot vērā elektrolīnijas 

aizsargjoslu – 3.011 ha, 

2.2. atradni 1 gada laikā pēc izstrādes darbu pabeigšanas plānots rekultivēt par 

ūdenskrātuvi apmēram 2.0 ha platībā pie izpētes laikā noteiktā ūdens līmeņa + 63.0 m 

vjl., kuras platība tiks precizēta pēc izstrādes projekta pabeigšanas un pļavu apmēram 

0.77 ha platībā. Projekta izstrādes gaitā pēc ģeoloģiskās izpētes datiem ir konstatēts, 

ka derīgais slānis krājumu aprēķina robežās atrodas gan virs, gan zem pazemes ūdens 

līmeņa, tāpēc šobrīd nav iespējama citāda atradnes rekultivācija, 

2.3. atradnes virsūdens nogāzes tiks veidotas slīpumā 1:1.5, bet zemūdens slīpumā 

1:1.5, kas atbilstoši dabiskajiem iežu nobiruma leņķiem pie esošā materiāla nodrošina 

nepieciešamo nogāžu stabilitāti. Izstrādē noņemtā segkārta (augsne un smilšainais 

materiāls) tiks izmantota nogāžu un atradnes teritorijas apzaļumošanai un virsmas 

nolīdzināšanai teritorijā virs ūdens līmeņa, 

2.4. pielikumā SIA „Jaunie meži” pievienojuši Derīgo izrakteņu atradnes pasi un 

ieguves licenci, atradnes rekultivācijas plāna shematisku skici, 

2.5. Skrundas novada dome 27.06.2012. pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 9, 21.§) „Par 

karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas", Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā” ar nosacījumiem. 

2.6. pievadceļš uz izstrādājamo karjeru gar īpašumu „Kalnieši”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, atrodas pašvaldībai piederošā zemes gabalā ar kadastra Nr. XXX. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar MK 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr. 570 

„Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 87.punktu, kas nosaka, ka „rekultivācijas veidu saskaņo ar 

pašvaldību, izstrādājot šo noteikumu 39.punktā minēto projektu”, atklāti balsojot, “par” – 12 

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

Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, 

“atturas” – 1 (Ainars PIĻECKIS), Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. saskaņot rekultivācijas veidu atradnei „Salnas”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, pēc izstrādes darbu pabeigšanas rekultivējot atradni par ūdenskrātuvi 

apmēram 2,0 ha platībā un par pļavu apmēram 0,77 ha platībā, atbilstoši rekultivācijas 

projektam, ko izstrādājis Mg.env.sc. Valdis LĪKOSTS. 

http://likumi.lv/doc.php?id=251021#p39#p39
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3.2. atstāt spēkā Skrundas novada domes lēmumā no 27.06.2012. prot. Nr. 9.§.21 

izvirzītos nosacījumus karjera izveidei: 

 3.2.1. paredzēt prettrokšņa risinājumus, atbilstoši pieļaujamam trokšņu 

 līmenim, 

3.2.2. paredzēt risinājumus putekļu mazināšanai sausā laikā, papildus mitrinot 

materiālu apstrādes procesā, 

3.2.3. paredzēt pievadceļu uzturēšanu, virskārtas papildināšanu ar grants 

segumu, kā arī ceļa virskārtas apstrādi ar pret putekļu absorbentu, 

3.2.4. paredzēt pasākumus, lai nodrošinātu nepiederošu personu neiekļūšanu 

karjera teritorijā, 

3.3. karjera izstrādes laikā jānoslēdz vienošanās ar Skrundas novada pašvaldību par 

pašvaldības ceļa posma zemes gabalā, kadastra Nr. XXX, izmantošanu izstrādātā 

materiāla izvešanai,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas būvvaldes vadītājam Kasparam 

DZENIM. 
 

13. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Aivja ŠĒNA, dzīvo Kalēju ielā 17, Skrundā, Skrundas 

novadā, 31.10.2013. iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu.   

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

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

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

Skrundas novada dome nolemj:  

 

2.1. izveidot ēku īpašumu un ēkām ar kadastra apzīmējumiem: XXX, kuras atrodas uz 

zemes gabala Kalēju ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piešķirt 

adresi Kalēju iela 17, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

14. § 

Par ēkas Saldus ielā 20, Skrundā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.11.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par ēkas XXX, Skrundas novadā, lietošanas mērķa 

maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka ēka XXX, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

13.punktu, kas nosaka, ka „Zeme, uz kuras apbūve nav primārā zemes izmantošana, šo 
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noteikumu izpratnē ir lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, ūdens objektu, derīgo izrakteņu 

ieguvei vai dabas pamatnei un rekreācijai izmantotās teritorijas, tai skaitā zeme zem ēkām un 

pagalmiem, ja tā ir saistīta ar minēto zemes izmantošanu” un Skrundas pilsētas ar lauku 

teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007., atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta 

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

PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), 

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

3.1. izmainīt ēkai Saldus ielā 20, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 

XXX, lietošanas mērķi no 1230 – vairumtirdzniecības apbūve uz 0601 – vienģimeņu 

divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, 

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM. 
 

15. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam  

īpašumam „Dambenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu no 07.11.2013. par nekustamo īpašumu „Dambenieki”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā. 

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

projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai 

būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un 

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

projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) 

sadalīšanai”, MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi”, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

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

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

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

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

– valsts adrešu reģistrā”, MK 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi” un Rudbāržu pagasta teritorijas plānojumu no 19.06.2007., atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

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

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

07.11.2013. nekustamam īpašumam „Dambenieki”, Rubāržu pagastā, Skrundas 

novadā, 

2.2. atdalāmam zemes gabalam 2.1 ha platībā piešķirt nosaukumu „Lielalejas”, 

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

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

Turpmākā sēdes gaitā piedalās arī deputāts Rihards VALTENBERGS. 
 

16. § 
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Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma, 

adreses piešķiršanu un zemes gabala pievienošanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.11.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 

pilnvarotās personas XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par 

saimniecības „Ziedkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un zemes gabala 

pievienošanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika noskaidrots, ka zemes gabals „Ziedkalni”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX, pamatojoties uz Zemesgrāmatas apliecību, 

nodalījums Nr. 1000 0047 1633.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

MK 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 

balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj:   

2.1. sadalīt saimniecību ”Ziedkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un 

atdalāmam zemes gabalam 0.284 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, uz zemes 

gabala atrodošai kravas automašīnu garāžai, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt 

nosaukumu „Saulrieti”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, un 

adresi Jaunmuižas iela 3, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, un 

pievienot saimniecībai „Saulrieti”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā; 

zemes gabala lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūve, 

2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundu 

DANENBERGAM. 
 

17. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

„Purenes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.11.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

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

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības 

projekta izstrādei. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika noskaidrots, ka nekustamais īpašums „Purenes”, 

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

Zemesgrāmatas apliecību, nodalījums Nr. 1000 0036 8016.  

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

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

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

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

kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju 

teritorijas plānojumu no 25.01.2007., zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes 

ierosinājums nekustamā īpašuma „Purenes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai 

ir pamatots. 

Atklāti balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris 
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JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj:   

2.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Purenes”, Skrundas 

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

zemes gabalu sadalīšanu, 

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

2.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

2.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

 2.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 2.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

2.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Skrundas pilsētas ar 

lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007., 

2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

18. § 

Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

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 pārraudzību”, LR 

likuma „Attīstības plānošanas sistēmas likums” 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”, LR likuma „Teritorijas attīstības 

plānošana likums” 5.pantu, kas paredz teritorijas plānošanas līmeņus un dokumentus, 

22.pantu, kas nosaka, ka „(1) vietējās pašvaldības attīstības programmu izstrādā saskaņā ar 

vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un izvērtējot citus nacionālā, reģionālā un 

vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. (2) Vietējās pašvaldības attīstības 

programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju 

par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un 

investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības 

programmas īstenošanas uzraudzības kārtību. (3) Vietējās pašvaldības attīstības programmu 

apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu”, MK 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr. 711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 4.1. pantu, kas 

nosaka, ka „pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai detālplānojuma grafisko 

daļu sagatavo vienā no minētajiem vektordatu datņu formātiem: ģeogrāfiskās iezīmēšanas 

valodas (GML) datņu formātā”, Kurzemes plānošanas reģiona atzinumu un Eiropas Sociālā 

fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. 

aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana” projektu „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu 

izstrāde 2014-2020” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078, atklāti balsojot, „par”– 14 

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

Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, 

Rihards VALTENBERGS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada attīstības programmu 2014. – 2020.gadam,  

2. Publicēt paziņojumu „Par Skrundas novada attīstības programmas 2014. – 

2020.gadam apstiprināšanu” pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv un 

informatīvajā izdevumā „Skrundas Novads”, 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot attīstības nodaļas vadītāja Zanei EGLĪTEI. 
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19. § 

Par Skrundas novada teritorijas plānojuma  

2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Saskaņā ar Skrundas novada domes 22.08.2013. sēdes (prot. Nr. 7, 3.§) lēmumu “Par 

Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu 

sabiedriskai apspriešanai” no 02.09.2013. līdz 30.09.2013. notika Skrundas novada teritorijas 

plānojuma 2013.- 2025.gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana. 

2. Izvērtējot apspriešanas rezultātus, pamatojoties uz MK 2012.gada 16.oktobra noteikumu 

Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 4.1. 

punktu, kas nosaka, ka „Pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai detālplānojuma 

grafisko daļu sagatavo vienā no minētajiem vektordatu datņu formātiem: ģeogrāfiskās 

iezīmēšanas valodas (GML) datņu formātā”, atklāti balsojot, „par”– 14 (Gunta 

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

PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, 

Rihards VALTENBERGS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 
2.1. apstiprināt Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam galīgo 

redakciju un iepazīstināt ar to sabiedrību, 

2.2. nodrošināt teritorijas plānojuma galīgās redakcijas publiskošanu, nosakot 3 nedēļu 

laika posmu, kurā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo 

redakciju, 

2.3. publicēt paziņojumu par teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.skrunda.lv.  
 
 

 

 
 

 

20. § 

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 01.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Skrundā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 04.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu īrēt dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 15.10.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu īrēt dzīvokli Rudbāržu pagastā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 04.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXXpagastā, 

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

Nīkrāces pagastā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 04.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Skrundā. 

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”– 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

http://www.skrunda.lv/
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3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

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

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

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

reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā, 

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

risināšanas reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

vispārējā kārtībā, 

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

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

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

21. § 

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 04.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu īrēt dzīvokli XXX, Skrundas 

pagastā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 15.10.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu īrēt dzīvokli Rudbāržu pagastā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 04.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, 

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

Nīkrāces pagastā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 04.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Skrundā. 

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

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

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par”– 13 (Loreta ROBEŽNIECE, 

Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, 

Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS), „pret” – nav, 

„atturas” – 1 (Gunta STEPANOVA), Skrundas novada dome nolemj: 
3.1. piešķirt XXX, dzīvo „XXX pagastā, Skrundas novadā, sociālo dzīvokli XXX, 

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

3.2. piešķirt XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Rudbāržu 

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

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

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

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

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu. 

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

pieņemšanas dienas, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

22. § 

Par dzīvokļa maiņu   

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

maiņu. 

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

11.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu 

mainīt dzīvokli  uz XXX pagastā, Skrundas novadā. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„par”– 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 
3.1. atļaut Modrim MIĶELSONAM, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, mainīt 

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

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

23. § 

Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa   

N. KLEINBERGA 
 

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

no piešķirtiem dzīvokļiem. 

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

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 15.10.2013. saņemts XXX, deklarētā XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 21.10.2013. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX Skrundas 

novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 22.10.2013. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXXpagastā, 

Skrundas novadā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 12.11.2013. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Raiņa ielā 30A-12, 

Skrundā, Skrundas novadā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 04.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX pagastā, 

Skrundas novadā.  

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

nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumi, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 

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

telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atklāti balsojot, „par”– 14 (Gunta 

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

PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 
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BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, 

Rihards VALTENBERGS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 
3.1. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā, ar 15.10.2013., 

3.2. pārtraukt ar XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības 

uz dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

3.3. pārtraukt ar XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības 

uz dzīvokli XXX pagastā, Skrundas novadā, 

3.4. pārtraukt ar XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības 

uz dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

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

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

24. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

N. KLEINBERGA 
 

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 30.10.2013. saņemts XXX iesniegums par XXX, 

personas kods XXX, un viņas nepilngadīgo bērnu XXX, personas kods XXX, XXX, 

personas kods XXX, XXX, personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no 

nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder XXX, kas pilnvarojusi XXX 

(pilnvara Nr. 6664 no 27.09.2012., sastādīta pie zvērināta notāra Sandras 

JAKUŠENOKAS), pārvaldīt, pārzināt un apsaimniekot minēto nekustamo īpašumu, 

2.3. 06.11.2013. XXX, XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 01.11.2013. saņemts iesniegums no XXX par XXX, 

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

Skrundas novadā, 

2.3. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder XXX. XXX ir Skrundas 

baptistu draudzes priekšnieks, 

2.4. 04.11.2013. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 12.11.2013. saņemts iesniegums no XXX, Nīkrāces 

pakalpojumu pārvaldes vadītājas, par XXX, personas kods XXX, deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX pagastā, Skrundas novadā, 

2.7. nekustamais īpašums XXX pagastā, Skrundas novadā, pieder Skrundas novada 

pašvaldībai, nodots apsaimniekošanā SIA „Skrundas komunālā saimniecība”. 

Dzīvojamo platību XXX atbrīvojusi 01.05.2013., 

2.8. 13.11.2013. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.9. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.10. Skrundas novada pašvaldībā 12.11.2013. saņemts iesniegums no Benitas 

LIELĀMERES, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītājas, par XXX, personas kods 
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XXX, un viņas nepilngadīgo bērnu XXX, personas kods XXX, XXX, personas kods 

XXX, un XXX, personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā 

īpašuma XXX pagastā, Skrundas novadā, 

2.11. nekustamais īpašums XXX, XXX pagastā, Skrundas novadā pieder Skrundas 

novada pašvaldībai, nodots apsaimniekošanā SIA „Skrundas komunālā saimniecība”. 

Dzīvojamo platību XXX atbrīvojusi 20.09.2013., 

2.12. 13.11.2013. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.13. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.14. Skrundas novada pašvaldībā 14.11.2013. saņemts iesniegums no XXX par XXX, 

personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX 

pagastā, Skrundas novadā, 

2.15. nekustamais īpašums XXX, XXX pagastā, Skrundas novadā ir izīrēts XXX, 

personas kods XXX,  

2.16. 14.11.2013. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

likuma” 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā 

notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, MK 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 

”Kārtībā, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Gunta 

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

PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, 

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

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

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

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

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

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

3.6. anulēt XXX pagastā, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu XXX, personas 

kods XXX, 

3.7. anulēt XXX pagastā, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu XXX, personas 

kods XXX, 

3.8. anulēt XXX pagastā, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu XXX, personas 

kods XXX, 

3.9. anulēt XXX pagastā, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu XXX, personas 

kods XXX, 

3.10. anulēt XXX pagastā, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu XXX, personas 

kods XXX, 

3.11. anulēt XXX pagastā, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu XXX, personas 

kods XXX, 

3.12. Par pieņemtā lēmuma 3.2., 3.3., 3.8., 3.9. un 3.10. punktiem informēt Skrundas 

novada Bāriņtiesu, 

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

FREIMANI. 
 

25. § 

Par pašvaldības normatīvo aktu apstiprināšanu   

N. KLEINBERGA, G. SKREBELE 
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Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

„tikai domes var apstiprināt pašvaldības nolikumu”, 8.punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var 

izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, 

biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus”, 24.pantu, kas nosaka, 

ka „pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes 

organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā 

pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus”, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 28.pantu, kas nosaka, ka „atvasinātas publiskas personas orgāns, izveidojot 

pastarpinātās pārvaldes iestādi, izdod iestādes nolikumu. Uz pastarpinātās pārvaldes iestādes 

nolikumu attiecas šā likuma 16.panta otrās daļas noteikumi”, atklāti balsojot, “par” – 13 

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

Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA, Rihards 

VALTENBERGS) , “pret” - nav, “atturas” – 1 (Juris JAUNZEMS), Skrundas novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 21/2013 

“Skrundas novada pašvaldības nolikums” (pielikums Nr. 3 uz 20 lpp.), 

2. Apstiprināt budžeta iestādes „Skrundas novada pašvaldība” nolikumu (pielikums 

Nr. 4 uz 6 lpp.), 

3. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības Finanšu nodaļas nolikumu (pielikums Nr. 

5 uz 6 lpp.), 

4. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības Administratīvo lietu nodaļas nolikumu 

(pielikums Nr. 6 uz 4 lpp.), 

5. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumu (pielikums 

Nr. 7 uz 4 lpp.). 
 

26. § 

Par deputātes Patrīcijas Santas MIĶELSONES pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.11.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas 

novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Māra BENEFELDA iesniegumu par deputātu 

maiņu Skrundas novada domes 2013.gada sasaukumā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 20.11.2013. saņemts deputātes Patrīcijas Santas 

MIĶELSONES iesniegums par deputāta pilnvaru anulēšanu pirms termiņa, 

2.2. Skrundas novada Vēlēšanu komisijas 25.11.2013. sēdē izskatīts Patrīcijas Santas 

MIĶELSONES iesniegums, par ko pieņemts vēlēšanu komisijas lēmums (pielikums 

Nr. 8 uz 1 lp.). 

3. Pamatojoties uz LR Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. 

panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar 

brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta 

personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu”, trešo daļu, kas nosaka, ka 

„deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura 

iemesla dēļ”, ceturto daļu, kas nosaka, ka „lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms 

termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes 

priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru 

nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, 

kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai”, pamatojoties uz LR Republikas pilsētas domes un 

novada domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „ja ievēlētais domes 

deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā 

stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais 

deputāts”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

http://likumi.lv/doc.php?id=63545#p16#p16
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ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris 

JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” – 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 3.1. izbeigt deputāta pilnvaras Patrīcijai Santai MIĶELSONEI, 

 3.2. apstiprināt deputāta pilnvaras Romānam BOLSUNOVSKIM.  
 

27. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 20, 21, 22 no 26.11.2013. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kas nosaka, ka “(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17. un 32.pants), apstiprinājumu var 

liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles noteikumos 

paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt 

darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē (16. un 18.pants); (2) Ja nav apstiprināti 

mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz mantas nosacīto cenu kopā ar izsoles 

izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar tiem pašiem noteikumiem. Pretējā gadījumā var 

izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 7.pants), bet 

nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti 

balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 20 no 

26.11.2013. par nekustamā īpašuma Purva ielā 3A, Skrundā, Skrundas novadā, izsoli 

(pielikums Nr. 9 uz 1 lp.), 

2.2 apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 21 no 

26.11.2013. par nekustamā īpašuma Pērkona ielā 8B, Skrundā, Skrundas novadā, izsoli 

(pielikums Nr. 10 uz 1 lp.), 

2.3. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 22 no 

26.11.2013. par nekustamā īpašuma „Meža Ozoliņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, izsoli (pielikums Nr. 11 uz 1 lp.). 
 

28. § 

Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma slēgšanu  

ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”   

N. KLEINBERGA, A.VĪTOLA 
 

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu pašvaldības aģentūras „Sociālais 

dienests” direktorei Andai VĪTOLAI, kura paskaidro par aprūpes mājās pakalpojuma 

nepieciešamību pašvaldības atsevišķas grupas iedzīvotājiem. 

2. Saskaņā ar Skrundas novada domes 24.10.2013. sēdes (prot. Nr. 9, 2.§) lēmumu „Par 

projektu „Samariešu atbalsts mājās””, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt 
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veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”, 

7.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt 

iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm 

un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu 

un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas 

iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)”, atklāti balsojot, “par” – 14 

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

Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, 

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

 - Slēgt pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu 

apvienība”, reģ. Nr. 40008001803, juridiskā adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, par 

aprūpes mājās (pamatvajadzību apmierināšana personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ 

nevar sevi aprūpēt; „Drošības pogas”  pakalpojums – nepārtrauktas saziņas iespēja, 

informatīvs atbalsts un palīdzība 24 stundas diennaktī; specializētā transporta 

pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem; paplašināts aprūpes mājās 

pakalpojums ar specializētu un aprīkotu transportu, nogādājot klientam trūkstošos 

resursus (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.) t.sk podologa pakalpojums dzīvesvietā) 

pakalpojumu sniegšanu personas dzīves vietā (līgums - pielikums Nr. 12 uz ___ lpp.). 
 

29. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamam īpašumam „Ciņi”, Skrundā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „TOPO Libau”, juridiskā adrese O.Kalpaka iela 107-

58, Liepāja, LV-3405, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 20.11.2013. par nekustamo 

īpašumu „Ciņi”, Skrundā, Skrundas novadā. 

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

ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem 

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

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

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

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

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

„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. apstiprināt SIA „TOPO Libau”, juridiskā adrese O.Kalpaka iela 107-58, Liepāja, 

LV-3405, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 20.11.2013. nekustamam 

īpašumam „Ciņi”, Skrunda, Skrundas novads, 

2.2. atdalāmam zemes gabalam 14.0 ha piešķirt nosaukumu „Meža Ciņi”, Skrunda, 

Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 
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galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

30. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 21.11.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„KOKS JK”, juridiskā adrese Saldus iela 13-5, Skrunda, Skrundas novads, valdes 

priekšsēdētājas XXX iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka SIA „KOKS JK” nostiprinātas 

nomas tiesības zemesgrāmatā 29.05.2009. (žurnāla Nr. 300002683333) līdz 2024.gada 

14.maijam. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

MK 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 

balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija 

KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. izveidot ēku īpašumu un garāžas ēkai, kura atrodas uz zemes gabala „Gateri”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un piešķirt adresi 

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

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

31. § 

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra  

saistošajos noteikumos Nr. 17/2013 „Grozījumi 2011.gada 22.septembra saistošajos 

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

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

20.11.2012. vēstuli Nr. 18-6/11299 par precizējumu nepieciešamību pašvaldības 2013.gada 

24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17/2013 „Grozījumi 2011.gada 22.septembra 

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

2. Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus un 

pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „ja 

saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots 

saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos 

noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja 

pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz 

atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

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

Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
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2.1. izdarīt sekojošus precizējumus Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 

24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17/2013 „Grozījumi 2011.gada 22.septembra 

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

 2.1.1. izteikt 1.punktu sekojoši: 

„Aizstāt 8.2.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 250.00” ar skaitli un valūtas 

apzīmējumu „EUR 350” un izteikt to vārdos kā „trīs simti piecdesmit euro””, 

2.1.2. izteikt 2.punktu sekojoši: 

„Aizstāt 8.3.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 1000.00” ar valūtas 

apzīmējumu un skaitli „EUR 1400” un izteikt to vārdos kā „viens tūkstotis četri simti 

euro””, 

 2.1.3. izteikt 3.punktu sekojoši: 

„Aizstāt 12.2.punktā teikuma daļu „uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 50.00 

līdz Ls 250.00, juridiskām personām no Ls 150.00 līdz Ls 1000.00” ar „uzliek naudas 

sodu fiziskām personām no EUR 71.14 līdz EUR 350, juridiskām personām no EUR 

213.43 līdz EUR 1400””, 

 2.1.4. izteikt 6.punktu sekojoši: 

„Aizstāt 12.4.punktā teikuma daļu „uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 50.00 

līdz Ls 250.00, juridiskām personām no Ls 100.00 līdz Ls 1000.00” ar „uzliek naudas 

sodu fiziskām personām no EUR 71.14 līdz EUR 350, juridiskām personām no EUR 

142.29 līdz EUR 1400””, 

2.1.5. izteikt 7.punktu sekojoši: 

„Aizstāt 12.5.punktā teikuma daļu „uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 50.00 

līdz Ls 250.00, juridiskām personām no Ls 100.00 līdz Ls 1000.00” ar „uzliek naudas 

sodu fiziskām personām no EUR 71.14 līdz EUR 350, juridiskām personām no EUR 

142.29 līdz EUR 1400””, 

 2.1.6. izteikt 12.punktu sekojoši: 

„Aizstāt 14.2.punktā teikuma daļu „uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 250.00” ar 

 „uzliek naudas sodu no EUR 71.14 līdz EUR 350””, 

2.1.7. izteikt 15.punktu sekojoši: 

„Aizstāt 15.2.punktā teikuma daļu „uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 250.00” ar 

„uzliek naudas sodu no EUR 71.14 līdz EUR 350””, 

2.1.8. izteikt 24.punktu sekojoši: 

„Aizstāt 16.9.punktā teikuma daļu „uzliek naudas sodu īpašniekiem, valdītājiem vai 

apsaimniekotājiem – no Ls 20.00 līdz Ls 250.00” ar „uzliek naudas sodu īpašniekiem, 

valdītājiem vai apsaimniekotājiem – no EUR 28.46 līdz EUR 350””, 

2.1.9. izteikt 27.punktu sekojoši: 

„Aizstāt 17.2.punktā teikuma daļu „uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 50.00 

līdz Ls 250.00, juridiskām personām no Ls 50.00 līdz Ls 500.00” ar „uzliek naudas 

sodu fiziskām personām no EUR 71.14 līdz EUR 350, juridiskām personām no EUR 

71.14 līdz EUR 711.44””, 

2.1.10. izteikt 38.punktu sekojoši: 

„Aizstāt 20.2.punktā teikuma daļu „uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 250.00” ar 

„uzliek naudas sodu no EUR 71.14 līdz EUR 350””, 

2.1.11. izteikt 48.punktu sekojoši: 

„Aizstāt 21.2.punktā teikuma daļu „uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 250.00” ar 

„uzliek naudas sodu no EUR 71.14 līdz EUR 350””, 

2.2. pēc izdarītajiem precizējumiem publicēt saistošos noteikumus pašvaldības 

informatīvajā  izdevumā „Skrundas novads”. 

 

 

 

 

32. § 

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos 
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noteikumos 18/2013 „Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 

„Nodeva par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un 

apliecinātu to kopiju saņemšanu”” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

14.11.2012. vēstuli Nr. 18-6/11065 par precizējumu nepieciešamību pašvaldības 2013.gada 

24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 „Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos 

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

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””. 

2. Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus un 

pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „ja 

saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots 

saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos 

noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja 

pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz 

atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

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

Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS), 

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

2.1. izdarīt precizējumus Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 „Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos 

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

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””, svītrojot 1.punktu, 

2.2. pēc izdarītajiem precizējumiem publicēt saistošos noteikumus pašvaldības 

informatīvajā  izdevumā „Skrundas novads”. 
 

33. § 

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

12.11.2012. vēstuli Nr. 18-6/10998 par precizējumu nepieciešamību pašvaldības 2013.gada 

24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada 

iedzīvotājiem”. 

2. Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus un 

pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „ja 

saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots 

saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos 

noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja 

pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz 

atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

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

Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS), 

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

2.1. izdarīt sekojošus precizējumus Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 

24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada 

iedzīvotājiem”: 
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2.1.1. izteikt noteikumos lietoto terminu nodaļā terminu „pašvaldības pabalsts” 

sekojoši: 

 „naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana paredzēta šajos noteikumos”, 

2.1.2. svītrot no noteikumos lietoto terminu nodaļas terminu „pamatvajadzības”, 

 2.1.3. izteikt 1.nodaļu sekojoši: 

„Vispārīgie jautājumi”, 

 2.1.4. izteikt 1.punktu sekojoši: 

„Šie noteikumi nosaka Skrundas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) 

pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu 

apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.”, 

2.1.5. izteikt 2.punktu sekojoši: 

„Pašvaldības pabalsti tiek piešķirti noteikumos noteiktā kārtībā un pabalstus piešķir 

tām personām, kuras faktiski dzīvo Skrundas novadā, deklarējot tur savu dzīves 

vietu.”, 

2.1.6. izteikt 3.punktu sekojoši: 

„Pašvaldības pabalstus piešķir pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk 

tekstā - p/a „Sociālais dienests”), pieņemto attiecīgu lēmumu”, 

 2.1.6. izteikt 4.punktu sekojoši: 

„Šajos noteikumos paredzētie Pašvaldības pabalsti tiek izmaksāti pēc tam, kad 

apmierināts pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalsts, kad ir apmierināts 

iedzīvotāju pieprasījums arī pēc sociālas palīdzības pabalstiem, kas ir primāri attiecībā 

pret materiālajiem pabalstiem.”, 

2.1.7. izteikt 5.punktu sekojoši: 

„Pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus: 

5.1. Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80,85,90 un vairāk gadu 

vecumu, 

5.2. Vienreizējs pabalsts 100 gadu jubilejā, 

5.3. Apbedīšanas pabalsts, 

5.4. Bērna piedzimšanas pabalsts, 

5.5. Pabalsts bērnam uzsākot mācības pirmajā klasē.”, 

2.1.8. svītrot no 8.3.punkta teikuma daļu „mirušā Skrundas novada iedzīvotāja 

miršanas apliecība”, 

2.1.9. svītrot no 9.4.punkta teikuma daļu „iesniedzot bērna dzimšanas apliecības 

kopiju un iesniegumu”, 

2.1.10. izteikt 12.punktā sekojoši: 

„Lai saņemtu pabalstu, ģimenei (personai) p/a „Sociālais dienests” jāiesniedz 

iesniegums.”, 

2.2. pēc izdarītajiem precizējumiem publicēt saistošos noteikumus pašvaldības 

informatīvajā  izdevumā „Skrundas novads”. 
 

34. § 

Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas 

KLEINBERGAS 27.11.2013. iesniegumu par komandējumu uz ALDE grupas sanāksmi 

Briselē 04.12.20013., 05.12.2013.  

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 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, 

Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Rihards 

VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāts Aldis 
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ZALGAUCKIS, priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, pamatojoties uz LR likumu „Par 

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

dome nolemj: 

2.1. komandēt domes priekšsēdētāju Nelliju KLEINBERGU uz ALDE grupas 

sanāksmi Briselē 04.12.2013. un 05.12.2013. (nemaksājot komandējuma naudu), 

2.2. atcelt Skrundas novada domes 26.09.2013. sēdes (prot. Nr. 8, 13.§) lēmuma „Par 

domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumiem un atvaļinājumu” 

2.4.punktu,   

2.3. domes priekšsēdētājas komandējuma laikā domes priekšsēdētājas  pienākumus 

izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM,  

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

 FREIMANI un grāmatvedi Salumeju BALCERI. 
 

35. § 

Par dzīvokļa piešķiršanu   

N. KLEINBERGA 
 

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

piešķiršanu. 

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

26.11.2013. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu 

piešķirt dzīvokli XXX 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”– 14 (Loreta ROBEŽNIECE, 

Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, 

Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA, Rihards VALTENBERGS, Gunta 

STEPANOVA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 
3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XXX pagastā, 

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.2. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, 

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

locekli Gunu SKREBELI. 

 

 

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

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 19.12.2013., 

plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 27.12.2013., plkst. 1000. 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         29.11.2013. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         29.11.2013.  


