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. 3
Skrundas novadā,
Skrundā

2013. gada 27. jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
2. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja Gunāra RESNĀ
iesniegumu
3. Par XX iesniegumu
4. Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
5. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu ģimeņu biedrības „Ligzda” projektam „Kopā uz
sadarbību aktīvai jaunatnei”
6. Par grozījumiem Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdes (prot. Nr. 7, 13.§) lēmumā
„Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”
7. Par projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības
attīstība” finanšu plāna apstiprināšanu
8. Par Skrundas novada pašvaldības un Kuldīgas novada pašvaldības vienotu iepirkuma
komisiju
9. Par Skrundas novada pašvaldības komisijām
10. Par Skrundas novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu un
Skrundas novada pašvaldības Arhīva nolikuma apstiprināšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Bergi” un „Pilslejas”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un nosaukuma piešķiršanu
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Slugas”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, un nosaukumu piešķiršanu
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Paegļi”, Skrundā,
Skrundas novadā, un nosaukuma piešķiršanu
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Spalas”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
16. Par saimniecības „Kļavas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu
17. Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā
18. Par zemes gabalu platības precizēšanu
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
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20. Par dzīvokļu piešķiršanu
21. Par īres līgumu pagarināšanu
22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE
Piedalās
Deputāti:

Aldis BALODIS
Gunta STEPANOVA
Ivars GRUNDMANIS
Aivars SEBEŽS
Nauris GAIĶIS
Andris BERGMANIS
Rihards VALTENBERGS
Aldis ZALGAUCKIS
Loreta ROBEŽNIECE
Ivo BĀRS
Ainārs ZANKOVSKIS

Sēdē nepiedalās deputāti
Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Patrīcija Santa MIĶELSONE (aizņemta pamatdarbā, nepieciešams sakārtot atalgojuma
jautājumu prombūtnes gadījumā)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Klausās
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
p/a „Sociālais dienests” direktore
pašvaldības izpilddirektors
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāja
tehniskā sekretāre
jaunatnes lietu speciāliste
attīstības nodaļas vadītāja
nodokļu administratore
projektu speciāliste
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis

Dainis EISAKS
Anda VĪTOLA
Guntis PUTNIŅŠ
Dzintra VEĢE
Dace BUĶELE
Baiba EVERSONE
Zane EGLĪTE
Aija KĀPIŅA
Kristīne VĒRDIŅA
Aivars RUDZROGA

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošu
jautājumu:
1. Par Skrundas vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA iesniegumu
Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai tos
jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja
tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, atklāti balsojot,
“par” - 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS,
Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
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2. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja Gunāra RESNĀ
iesniegumu
3. Par XX iesniegumu
4. Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
5. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu ģimeņu biedrības „Ligzda” projektam „Kopā uz
sadarbību aktīvai jaunatnei”
6. Par grozījumiem Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdes (prot. Nr. 7, 13.§) lēmumā
„Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”
7. Par projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības
attīstība” finanšu plāna apstiprināšanu
8. Par Skrundas novada pašvaldības un Kuldīgas novada pašvaldības vienotu iepirkuma
komisiju
9. Par Skrundas novada pašvaldības komisijām
10. Par Skrundas novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu un
Skrundas novada pašvaldības Arhīva nolikuma apstiprināšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Bergi” un „Pilslejas”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un nosaukuma piešķiršanu
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Slugas”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, un nosaukumu piešķiršanu
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Paegļi”, Skrundā,
Skrundas novadā, un nosaukuma piešķiršanu
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Spalas”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
16. Par saimniecības „Kļavas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu
17. Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā
18. Par zemes gabalu platības precizēšanu
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
20. Par dzīvokļu piešķiršanu
21. Par īres līgumu pagarināšanu
22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
23. Par Skrundas vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA iesniegumu
1. §
Par Skrundas novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
„tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, LR Likuma par budžetu un finanšu
vadību 14. panta 3. daļu, kas nosaka, ka “lai informētu sabiedrību par iestādes darbības
mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā
gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās
institūcijas, budžeta nefinansētas iestādes un pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada
1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos
savā mājas lapā internetā. Pašvaldības gada publiskos pārskatus iesniedz Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājas lapā internetā. Pašvaldības gada
publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā. Ministru
kabinets nosaka gada publiskā pārskata saturu un sagatavošanas kārtību”, MK noteikumiem
Nr. 413 no 05.05.2010. „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti balsojot, “par”
– 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris
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GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu (pielikums
Nr. 1 uz 14 lp.),
2. Uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM organizēt publiskā gada pārskata
publicēšanu:
- Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
mājas lapā,
- Skrundas novada pašvaldības mājas lapā.
2. §
Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība”
priekšsēdētāja Gunāra RESNĀ iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģ. Nr.
40008002052, adrese Antonijas iela 6, Rīga, priekšsēdētāja Gunāra RESNĀ 20.05.2013.
Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par finansiālu atbalstu Latvijas politiski
represēto personu ikgadējā salidojuma noorganizēšanai Ikšķilē 17.08.2013. un politiski
represēto novada cilvēku nodrošināšanu ar transportu uz Ikšķilē organizēto pasākumu, ja būtu
izteikta šāda vēlme no politiski represētajiem novada iedzīvotājiem.
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” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. piešķirt biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģ. Nr. 40008002052,
adrese Antonijas iela 6, Rīga, finansiālu atbalstu Ls 50.00 (piecdesmit lati) apmērā
Latvijas politiski represēto personu ikgadējā salidojuma noorganizēšanai Ikšķilē
17.08.2013.,
2.2. finansējuma avots – novada kultūras pasākumiem paredzētie līdzekļi 2013.gadā,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI.
3. §
Par XXX iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 05.06.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX,
dzīvo XX novadā, iesniegumu par transporta izdevumu Ls 50.00 (piecdesmit latu, nulle
santīmu) atmaksu jaunsargu nogādāšanai no O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas uz
sacensībām Priekulē un atpakaļ 30.05.2013.
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” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
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2.1. apmaksāt transporta izdevumus Ls 50.00 (piecdesmit latu, nulle santīmu) apmērā
jaunsargu nogādāšanai no O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas uz sacensībām Priekulē
30.05.2013.,
2.2. finansējuma avots – skolēnu pārvadājumiem paredzētie līdzekļi 2013.gadā,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
4. §
Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto
projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” otrās kārtas ietvaros ar projektu “Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā”.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka,
ka funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Nauris GAIĶIS),
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursa
„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā” otrās kārtas ietvaros ar projektu “Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā”. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 60 916.48
(sešdesmit tūkstoši deviņi simti sešpadsmit lati, četrdesmit astoņi santīmi). KPFI
finansējums ir 70% (Ls 42 641.54 (četrdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit viens
lats, piecdesmit četri santīmi)) no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums
ir 30% (Ls 18 274.94 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit četri lati,
deviņdesmit četri santīmi)) no attiecināmajām izmaksām,
2.2 projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu Ls
60 916.48 (sešdesmit tūkstoši deviņi simti sešpadsmit lati, četrdesmit astoņi santīmi))
apmērā vai ekvivalentu summu eiro projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” realizācijai,
aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.
5. §
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu ģimeņu biedrības
„Ligzda” projektam „Kopā uz sadarbību aktīvai jaunatnei”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu ģimeņu
biedrības „Ligzda” projektam „Kopā uz sadarbību aktīvai jaunatnei” Ls 875.00 (astoņi simti
septiņdesmit pieci lati, nulle santīmu) apmērā.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
6.punktu, kas nosaka, ka funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums
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“atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības
finanšu līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS,
Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris
BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piešķirt līdzfinansējumu projektam „Kopā uz sadarbību aktīvai jaunatnei” Ls
875.00 (astoņi simti septiņdesmit pieci lati, nulle santīmu) apmērā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi jaunatnes lietu speciālisti Baibu EVERSONI,
finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
6. §
Par grozījumiem Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdes (prot. Nr. 7, 13.§) lēmumā
„Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”
N. KLEINBERGA
Ņemot vērā, ka stājušies spēkā LR MK 16.10.2012. noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kuros ir detalizētas prasības
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas saturam un izstrādes kārtībai, kā arī grozījumus projektā Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078 “Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības
programmu izstrāde 2014-2020”, ar kuriem projektā iekļauta jauna izmaksu pozīcija
“Skrundas un Kuldīgas teritorijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrāde”, ir nepieciešams
precizēt Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdes (prot Nr.7, 13.§) lēmuma „Par Skrundas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” pielikumu „Darba uzdevums
Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis
BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS,
Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Grozīt Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdes (prot. Nr.7 ,13.§) lēmuma „Par
Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” pielikumu
„Darba uzdevums Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei”,
iekļaujot atsauci uz LR MK 16.10.2012. noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” kā arī precizējot laika
grafiku (precizētais Darba uzdevums Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādei – pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.).
7. §
Par projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta
Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” finanšu plāna apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 20.06.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda,
Skrundas novads, valdes locekļa Aivara RUDZROGA iesniegumu par projekta „Skrundas
novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” aktuālā finanšu plāna
apstiprināšanu, ņemot vērā to, ka ar 01.07.2012. samazināta pievienotās vērtības likme no
22% uz 21%.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA,
Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs
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ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
- Apstiprināt šādu projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema
ūdenssaimniecības attīstība” finanšu plānu:
Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā

%

405 357,39

t.sk.
Attiecināmām izmaksām

334 982,13

100%

Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts)

50 247,32

15%

ERAF finansējums

284 734,81

85%

Neattiecināmām izmaksām (PVN)

70 375,26

Projekta iesniedzēja līdzekļi

70 375,26

8. §
Par Skrundas novada pašvaldības un
Kuldīgas novada pašvaldības vienotu iepirkuma komisiju
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izvērtē iespēju apstiprināt iepriekšējā sastāvā vienoto Skrundas
novada pašvaldības un Kuldīgas novada pašvaldības iepirkumu komisiju.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 02.01.2013. Skrundas novada
Dzimtsarakstu nodaļā saņemts LR Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas paziņojums par
vārda un uzvārda maiņu Santai LENCBERGAI, kurai LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu
departaments ar 17.12.2012. lēmumu Nr. 16.2-13/970 (pielikums Nr. 3 uz 1 lpp.) ir atļāvis
mainīt vārdu un uzvārdu no Santa LENCBERGA uz Patrīcija Santa MIĶELSONE.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR Publisko iepirkumu likuma 22. pantu
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, projektu
“Kuldīgas
un
Skrundas
novadu
teritorijas
plānojumu
izstrāde”
Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/0096, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris
BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības un Kuldīgas novada
pašvaldības vienotu iepirkumu komisiju šādā sastāvā:
Viktors GOTFRIDSONS, Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas pirmais
vietnieks – vienotās iepirkuma komisijas priekšsēdētājs,
Inese OZOLA-GŪTPELCA, Kuldīgas novada domes Administratīvās nodaļas
vadītāja / juriste,
Kaspars RASA, Kuldīgas novada PA “Kuldīgas attīstības aģentūra” direktors,
Zane EGLĪTE, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja,
Patrīcija Santa MIĶELSONE, Skrundas novada domes deputāte,
Guntis PUTNIŅŠ, Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors,
Uģis LAGZDIŅŠ, Kuldīgas novada domes deputāts.
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9. §
Par Skrundas novada pašvaldības komisijām
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka,
ka „tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās,
komisijās, valdēs un darba grupās”,
atklāti balsojot, par Daces ANSTRAUTAS ievēlēšanu administratīvo aktu strīdu komisijā,
„par” - 4 (Aldis BALODIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris BERGMANIS, Nauris GAIĶIS),
atklāti balsojot, par Ingunas GIRVAITES ievēlēšanu administratīvo aktu strīdu komisijā, „par”
- 8 (Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS, Rihards VALTENBERGS,
Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Aivars SEBEŽS, Nellija KLEINBERGA),
Skrundas novada dome nolemj:
1. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu
komisijas sastāvā:
1.1. atbrīvot no administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas Juri NEIMANI,
1.2. ievēlēt administratīvo aktu strīdu komisijā locekli Ingunu GIRVAITI,
atklāti balsojot, par komisijas sastāvu kopumā, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris
BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), Skrundas novada dome nolemj:
1.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām administratīvo aktu strīdu komisijas
sastāvs sekojošs:
Inga RENCE - REMTE – komisijas priekšsēdētāja,
Benita LIELĀMERE,
Inga FREIMANE,
Normunds DANENBERGS,
Inguna GIRVAITE.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), Skrundas novada dome nolemj:
2. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijas sastāvā:
2.1. atbrīvot no pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas Mārci JAUNARĀJU,
2.2. ievēlēt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijā locekli Valdi
DANENBERGU,
2.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijas sastāvs sekojošs:
Nellija KLEINBERGA – komisijas priekšsēdētāja,
Normunds DANENBERGS,
Rudīte KRONLAKA,
Dace BUĶELE,
Valdis DANENBERGS.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), Skrundas novada dome nolemj:
3. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā:
3.1. atbrīvot no iepirkumu komisijas locekļu pienākumu pildīšanas Guntaru
STEPIŅU un Aldonu ZĪDERI,
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3.2. ievēlēt iepirkumu komisijā locekļus:
Ēriku PACULI,
Andri Vilni SADOVSKI,
3.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvs
sekojošs:
Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs,
Dace BUĶELE,
Kaspars DZENIS,
Benita LIELĀMERE,
Ēriks PACULS,
Andris Vilnis SADOVSKIS.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), Skrundas novada dome nolemj:
4. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības ceļu fonda komisijas sastāvā:
4.1. atbrīvot no ceļu fonda komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Aldi
ZALGAUCKI,
4.2. ievēlēt ceļu fonda komisijā locekli Dzintru VEĢI,
4.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām ceļu fonda komisijas sastāvs
sekojošs:
Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs,
Benita LIELĀMERE,
Dainis EISAKS,
Ainars PIĻECKIS,
Dzintra VEĢE.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), Skrundas novada dome nolemj:
5. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības pašvaldības dzīvojamā fonda
apsaimniekošanas komisijas sastāvā:
5.1. atbrīvot no pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas
locekļa pienākumu pildīšanas Aldi ZALGAUCKI,
5.2. ievēlēt pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijā locekli
Dzintru VEĢI,
5.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām ceļu fonda komisijas sastāvs
sekojošs:
Dainis EISAKS,
Dzintra VEĢE,
Benita LIELĀMERE,
Inga FREIMANE,
Ēriks Ernests ŠĶUPELIS,
Rihards BRŪVERS.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), Skrundas novada dome nolemj:
6. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisiju šādā
sastāvā:
Inga FREIMANE – komisijas priekšsēdētāja,
Anda VĪTOLA,
Eva POLE,
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Aldona ZĪDERE,
Benita LIELĀMERE,
Dzintra VEĢE,
Rihards BRŪVERS.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), Skrundas novada dome nolemj:
7. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Skrundas pilsētas zemes
komisiju šādā sastāvā:
Nellija KLEINBERGA – komisijas priekšsēdētāja,
Normunds DANENBERGS,
Ēriks Ernests ŠĶUPELIS.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), Skrundas novada dome nolemj:
8. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības pašvaldības dzīvokļu
privatizācijas komisiju šādā sastāvā:
Eva POLE – komisijas priekšsēdētāja,
Normunds DANENBERGS,
Rudīte KRONLAKA,
Inga FREIMANE,
Mārcis JAUNARĀJS.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), Skrundas novada dome nolemj:
9. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības arhīva ekspertu komisiju
šādā sastāvā:
Rudīte KRONLAKA – komisijas priekšsēdētāja,
Dace GRĀVELE,
Inga FREIMANE.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), Skrundas novada dome nolemj:
10. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības politiski represēto lietu
komisiju šādā sastāvā:
Inga FREIMANE – komisijas priekšsēdētāja,
Benita LIELĀMERE,
Aldona ZĪDERE.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), Skrundas novada dome nolemj:
11. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas komisiju Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē „Liepziediņš” šādā sastāvā:
Inga FLUGRĀTE,
Rudīte KRONLAKA,
Dzintra EGLĪTE,
Anda VĪTOLA,
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Daina VEITA.
10. §
Par Skrundas novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas nolikuma
apstiprināšanu un Skrundas novada pašvaldības Arhīva nolikuma apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka
„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums uzkrāt,
izmantot un saglabāt līdz nodošanai valsts arhīvā dokumentus, kas radušies pašvaldību
darbībā”, Arhīvu likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „institūcijai ir pienākums veikt
dokumentu pārvaldību, nodrošinot: 1) savas darbības dokumentēšanu — autentisku, ticamu
un integrētu darbības liecību radīšanu — atbilstoši attiecīgajai institūcijai noteiktajām
funkcijām un uzdevumiem; 2) dokumentu sistēmas izveidošanu; 3) dokumentu pārvaldības
iekšējo kontroli un uzraudzību; 4) dokumentu glabāšanu, izmantošanu un pieejamību līdz
nodošanai institūcijas arhīvā”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris
BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas nolikumu
(pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.),
2. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības Arhīva nolikumu (pielikums Nr. 5 uz 1
lpp.),
3. Atzīt par spēkā neesošu Skrundas novada domes 27.08.2009. sēdē (prot. Nr. 9, 17.§)
apstiprināto Skrundas novada pašvaldības lietvedības un arhīva ekspertu komisijas
nolikumu.
11. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības nodokļu administratores Aijas
KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus
kārtībā no XX, kurš pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu
saņemšanas nav nomaksājis likumā noteiktos nodokļu maksājumus.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada domes 26.07.2012. sēdē (prot.Nr.10, 2.§) tika pieņemts lēmums
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no XX, personas
kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads, faktiskā dzīves vieta XX
pagasts, Aizputes novads, Ls 1300.39 (viens tūkstotis trīs simti lati, trīsdesmit deviņi
santīmi) apmērā,
2.2. līdz 26.06.2013XX nav nomaksājis minēto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa ir palielinājusies,
2.3 XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 26.06.2013. par
īpašumu XX pagastā, Skrundas novadā, – zeme un ēkas ir Ls 1628.22 (viens tūkstotis
seši simti divdesmit astoņi lati, divdesmit divi santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 1005.04
(viens tūkstotis pieci lati, četri santīmi), kavējuma nauda Ls 623.18 (seši simti
divdesmit trīs lati, astoņpadsmit 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
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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” – 12
(Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris
GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” - nav,
,,atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atcelt Skrundas novada domes 26.07.2012. sēdes (prot. Nr.10, 2.§) lēmumu „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā”,
3.2. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu no XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts,
Skrundas novads, faktiskā dzīves vieta XX, XX pagasts, Aizputes novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 1628.22 (viens tūkstotis seši simti divdesmit astoņi lati,
divdesmit divi santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 1005.04 (viens tūkstotis pieci lati, četri
santīmi), kavējuma nauda Ls 623.18 (seši simti divdesmit trīs lati, astoņpadsmit
santīmi),
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to
iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.
12. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
„Bergi” un „Pilslejas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un nosaukuma piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvajasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu no 12.06.2013. par nekustamiem īpašumiem „Bergi” un „Pilslejas”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, un nosaukuma piešķiršanu.
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: 1) zemes vienību robežu pārkārtošanai; 2)
vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes
vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas),
apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai”,
MK 12.04.2011. noteikumu 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
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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” un Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta
teritorijas plānojumu no 19.06.2006., atklāti balsojot, ,,par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris
BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” - nav, ,,atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no
12.06.2013. nekustamiem īpašumiem „Bergi” un „Pilslejas”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā,
2.2. jaunizveidotajam zemes gabalam 9.7 ha platībā piešķirt nosaukumu „Klints”,
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.
13. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
„Slugas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un nosaukumu piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu no 14.06.2013. nekustamam īpašumam „Slugas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, un nosaukumu piešķiršanu.
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: 1) zemes vienību robežu pārkārtošanai; 2)
vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes
vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas),
apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai”,
MK 12.04.2011. noteikumu 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 03.11.2009.
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta
teritorijas plānojumu no 19.06.2006., atklāti balsojot, ,,par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris
BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” - nav, ,,atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no
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14.06.2013. nekustamam īpašumam „Slugas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
2.2. atdalāmiem zemes gabaliem:
2.2.1. 15.4 ha platībā piešķirt nosaukumu „Jaunslugas”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.2.2. 12.5 ha platībā piešķirt nosaukumu „Vecslugas”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3326, 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.
14. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
„Paegļi”, Skrundā, Skrundas novadā, un nosaukuma piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvajasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu no 12.06.2013. par nekustamo īpašumu „Paegļi”, Skrundā, Skrundas novadā, un
nosaukuma piešķiršanu.
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: 1) zemes vienību robežu pārkārtošanai; 2)
vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes
vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas),
apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai”,
MK 12.04.2011. noteikumu 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 03.11.2009.
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta
teritorijas plānojumu no 19.06.2006., atklāti balsojot, ,,par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris
BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” - nav, ,,atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no
12.06.2013. nekustamam īpašumam „Paegļi”, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2. atdalāmam zemes gabalam 0.4500 ha platībā piešķirt nosaukumu Paegļu iela 7A,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0601 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
15. §
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Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
„Spalas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 18.06.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Aigara
XX, dzīvo XX pagastā, XX novadā, iesniegumu par zemes gabala „Spalas”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes
ierīcības projekta izstrādei.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Spalas”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, pieder XX saskaņā ar Zemesgrāmatas
apliecību, Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 387.
3. Pamatojoties uz LR „Zemes ierīcības likuma” 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka zemes
ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta 3.punktu, kas nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemes gabalu sadalīšanai, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības
projekta izstrādes kārtību, ņemot vērā iepriekš minēto zemes īpašnieka zemes ierīcības
projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Spalas”, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, ,,par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), ,,pret” - nav, ,,atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Spalas”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XX, zemes ierīcības projektu, sakarā ar zemes
gabala sadalīšanu,
2.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
2.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
2.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,
2.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
2.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam,
2.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007.,
2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
16. §
Par saimniecības „Kļavas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 12.06.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX,
dzīvo XX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par saimniecības „Kļavas”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka saimniecība „Kļavas”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, pieder XX saskaņā ar Skrundas pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.36. Saimniecība sastāv no trīs zemes gabaliem: ar kadastra
apzīmējumu XX, 39.6 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu XX, 10.7 ha platībā un ar kadastra
apzīmējumu XX, 15.0 ha platībā.
3. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
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ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, ,,par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), ,,pret” - nav, ,,atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. sadalīt saimniecību ”Kļavas, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam
zemes gabalam 15.0 ha platībā, kadastra apzīmējums XX, piešķirt nosaukumu „Ullītes
2”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes gabala lietošanas mērķis –
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
17. §
Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 31.05.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības
„Nīkrācnieki”, juridiskā adrese Ziedu iela 3-3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
valdes priekšsēdētājas Ilonas RĪTIŅAS iesniegumu par zemes gabala daļas iznomāšanu
(pielikums Nr. 6 uz 1 lp.), izskata 28.05.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības
„Ventas krasti”, juridiskā adrese Celtnieku iela 2, Skrunda, Skrundas novads, valdes
priekšsēdētājas Ineses IVĀNES iesniegumu par zemes gabala daļas iznomāšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals Dārza ielā 3
(Nīkrāces pamatskola), Dzeldā, Nīkrāces pagastā, kadastra Nr. 6268 003 0205, pieder
Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.
1000 0005 3049.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 5.panta otrās daļas 41.pantu, kas nosaka, ka „Šā panta pirmās daļas
noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai” un 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”, atklāti balsojot, ,,par” – 12 (Aldis
BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS,
Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” - nav,
,,atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Nīkrācnieki”, juridiskā adrese Ziedu iela
3-3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes gabalu 1280 m2 platībā, Dārza
ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XX, uz 7 gadiem
atpūtas vietas iekārtošanai un trenažieru uzstādīšanai,
2.2. nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ventas krasti”, juridiskā adrese Celtnieku
iela 2, Skrunda, Skrundas novads, zemes gabalu 15 m2 platībā, Dārza ielā 3, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XX uz 7 gadiem spēļu laukuma
izveidošanai un trenažieru uzstādīšanai,
2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.
18. §
Par zemes gabalu platības precizēšanu
N. KLEINBERGA
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1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” uzmērītos zemes gabalu robežu
materiālus no 16.05.2013.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka, ka
„pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību”, Kuldīgas rajona Rudbāržu
pagasta teritorijas plānojumu no 19.06.2007. un SIA „Latvijasmernieks.lv” uzmērītiem zemes
gabala robežu materiāliem, atklāti balsojot, ,,par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris
BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” - nav, ,,atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. precizēt zemes gabala platību zemes gabalam „Zaļumu ferma”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XX, no 1.0 ha uz 2.25 ha,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
19. §
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 30.05.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt apkurināmu vienistabas dzīvokli,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 29.05.2013. saņemts XX, dzīvo XX, XX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt divu istabu dzīvokli
Skrundā,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 07.06.2013. saņemts XX, dzīvo XX, XX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt divu istabu dzīvokli
ar malkas apkuri Skrundā,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 16.05.2013. saņemts XX, dzīvo XX, XXpagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt vienu istabu Rudbāržos,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 28.05.2013. saņemts XX, dzīvo XX, XXpagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā Nīkrācē un piešķirt
divu istabu dzīvokli.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.pantu, kas
nosaka kārtību, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, atklāti
balsojot, „par”- 12 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. uzņemt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām,
2.2. uzņemt XX, dzīvo XX, XX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
2.3. uzņemt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
2.4. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
2.5. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu
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FREIMANI.
20. §
Par dzīvokļu piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvokļu
piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 16.05.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt vienu istabu Rudbāržos,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 28.05.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā Nīkrācē un piešķirt
divu istabu dzīvokli.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas
nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādai jābūt izīrējamai dzīvojamai telpai,
19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris
BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, vienu istabu XX, Rudbāržos, XX
pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.2. piešķirt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XX, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.3. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA ”Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Aivaru RUDZROGU.
21. §
Par īres līgumu pagarināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par īres
līgumu pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 12.06.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.2. XX uz 26.06.2013. ir komunālo maksājumu un īres parāds Ls 229.90 (divi simti
divdesmit deviņi lati, deviņdesmit santīmi),
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 20.05.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 03.06.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu uz nenoteiktu laiku,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 13.06.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka „persona (ģimene) ir sociāli maznodrošināta
(trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar likumu „Par sociālo palīdzību”, un 10 .pantu, kas
nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis, MK 30.06.1998. noteikumu Nr.233
„Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
un dzīvokļa kopējās platības normām”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu
laiku vai arī nenorādot termiņu”, otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „ja dzīvojamās telpas
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īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir
atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu. Gadījumā, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja
īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis
BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS,
Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. nepagarināt ar XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu, bet
piedāvāt dzīvokli ar mazāku dzīvojamo platību, slēdzot vienošanos ar SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” par parāda Ls 229.90 (divi simti divdesmit deviņi lati,
deviņdesmit santīmi) apmērā nomaksu dzīvoklim XX pagastā, Skrundas novadā,
3.2. pagarināt ar XX, dzīvo XX pagastā, dzīvokļa īres līgumu uz nenoteiktu laiku,
3.3. pagarināt ar XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz
vienu gadu,
3.4. pagarināt ar XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz
sešiem mēnešiem,
3.5. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Aivaru RUDZROGU.
22. §
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 07.06.2013. saņemts XXRTES, dzīvo XX, Skrundas
novadā, iesniegums par XX, personas kods XX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no
pašvaldības īpašuma XX, Skrundas novadā,
2.2. īres līgums XX, noslēgts uz XX vārda,
2.3. 10.06.2013. XX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. XX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu
paskaidrojumu,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 10.06.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas
novadā, iesniegums par XX, personas kods XX, un XX, personas kods XX, deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu no īpašuma XX, Skrundas novadā,
2.6. nekustamais īpašums XX, XX pieder XX,
2.7. 11.06.2013. XX un XX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada
pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.8. XX un XX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu
paskaidrojumu.
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 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 ”Kārtībā, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS,
Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Nauris GAIĶIS, Andris
BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt XX, personas kods XX, XX, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu,
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3.2. anulēt XX, personas kods XX, XX, XX Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu,
3.3. anulēt XX, personas kods XX, XX, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI.
23. §
Par Skrundas vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA iesniegumu
N. KLEINBERGA, G. PUTNIŅŠ, A. ZANKOVSKIS, G. STEPANOVA, R. VALTENBERGS,
I. GRUNDMANIS, A. ZALGAUCKIS, L. ROBEŽNIECE, N. GAIĶIS, A. KĀPIŅA,
A. SEBEŽS
1. Skrundas novada dome izskata 20.06.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas
vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par
Valsts Darba inspekcijas pārbaudē konstatēto nepilnību novēršanu Skrundas vidusskolā, kam
nepieciešami papildus finansiālie līdzekļi.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Valsts Darba inspekcija 04.06.2013. izdevusi rīkojumu Nr. 260-2013-010
(pielikums Nr. 7 uz 1 lp.),
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 27.06.2013. saņemta lokālā tāme Nr.1-13 laukumam
pie skolas ieejas un kāpņu kapitālremontam Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas
novadā (pielikums Nr. 8 uz 1 lpp.).
3. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM, kurš sniedz skaidrojumu par situāciju, uzsverot, ka minētam remontam šī gada
budžetā līdzekļi nav paredzēti.
Nellija KLEINBERGA informē, ka skola piedalās ēku siltināšanas projektā, kurā kā viena no
aktivitātēm varētu būt kāpņu remonts pie skolas ieejas durvīm, taču projektā nevar iekļaut
laukuma remontu.
Deputāti diskutē par izveidojušos situāciju, meklē risinājumu.
Nellija KLEINBERGA ierosina paredzēt līdzekļus kāpņu un laukuma remontam nākošā gada
budžetā un papildus piesaistīt līdzekļus caur nevalstiskajām organizācijām. Vēl ir iespēja
skolai izmantot savus līdzekļus, kas paredzēti saimnieciskai darbībai.
Nodokļu administratore Aija KĀPIŅA informē, ka iespējams nodokļu ieņēmumi būs nedaudz
vairāk kā plānots, tad iespējams gada beigās pārdalīt budžetu.
Ainārs ZANKOVSKIS uzskata, ka šobrīd skolai svarīgāks projekts ir video novērošanas
sistēmas ierīkošana skolā un skola nekādā gadījumā nevēlas no šī projekta atteikties tā vietā
lai remontētu laukumu pie skolas ieejas durvīm un sakārtotu kāpnes.
Deputāts Aldis ZALGAUCKIS ierosina pašreiz tērēt skolai saimniecībai paredzētos līdzekļus,
gada beigās veikt budžeta pārdali, ja ir vairāk nodokļu ieņēmumi nekā plānots.
Nellija KLEINBERGA ierosina izstrādāt atsevišķu tāmi skolas kāpņu remontam un atsevišķu
tāmi laukuma sakārtošanai. Šobrīd uzsākt darbus laukuma sakārtošanai, jo kāpņu remontu var
ieplānot ēkas siltināšanas projektā kā vienu no aktivitātēm. Skolai jāizvēlas prioritātes, vai
ierīkot video novērošanas sistēmu vai sakārtot laukumu pie skolas priekšējās fasādes.
Deputāti vienbalsīgi nolemj pieņemt zināšanā sniegto informāciju.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo
domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 18.07.2013.,
plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 25.07.2013., plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0840
Sēdi vadīja

N. Kleinberga
01.07.2013.
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Sēdi protokolēja

E. Pole
01.07.2013.
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