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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000015912 

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

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

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 10 

 

Skrundas novadā,        2012. gada 26. jūlijā 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 10
00 

Sēdi atklāj plkst. 10
00 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par kredīta aizņēmumu 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par dzīvokļa īpašuma sadalīšanu un adreses piešķiršanu telpu grupai 

4. Par ceļa posma atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

5. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu 

6. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

7. Par adreses piešķiršanu ēkām 

8. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

9. Par dzīvokļu piešķiršanu 

10. Par īres līguma laušanu 

11. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2012 „Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 9/2009 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” 

apstiprināšanu 

12. Par izmaiņām Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā 

13. Par Nīkrāces bibliotēkas darba laiku 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA  

Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās  
Deputāti:  Gunta STEPANOVA  

  Ivars GRUNDMANIS 

  Dzintra VEĢE  

  Aldona ZĪDERE 

  Marina LĀKUTE 

  Rihards VALTENBERGS 

  Andris Vilnis SADOVSKIS  

  Rudīte KRONLAKA  

  Inga FLUGRĀTE 
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Sēdē nepiedalās deputāti  

Ainārs ZANKOVSKIS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Ainars PIĻECKIS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Juris JAUNZEMS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Santa LENCBERGA (nav informējusi par neierašanās iemeslu)  

Inta BERGMANE (nav informējusi par neierašanās iemeslu)  

 

Klausās  

būvvaldes vadītājs     Kaspars DZENIS 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Valdis DANENBERGS  

laikraksta „Kurzemnieks” korespondente  Daina TĀFELBERGA 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

projektu vadītāja     Gita RUBEŽNIECE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par autostacijas telpu Liepājas ielā 15A, Skrundā, nomu SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība” 

2. Par autostacijas telpu Liepājas ielā 15A, Skrundā nomu un zemes gabala nomu SIA 

Transporta firmai „MOBILE-A” 

3. Par Skrundas novada pašvaldības pārstāvju komandējumu uz Kokameki, Somijā 

 

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” - 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, 

Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 

KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par kredīta aizņēmumu 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par dzīvokļa īpašuma sadalīšanu un adreses piešķiršanu telpu grupai 

4. Par ceļa posma atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

5. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu 

6. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

7. Par adreses piešķiršanu ēkām 

8. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

9. Par dzīvokļu piešķiršanu 

10. Par īres līguma laušanu 

11. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2012 „Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 9/2009 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” 

apstiprināšanu 

12. Par izmaiņām Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā 

13. Par Nīkrāces bibliotēkas darba laiku 

14. Par autostacijas telpu Liepājas ielā 15A, Skrundā, nomu SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība” 

15. Par autostacijas telpu Liepājas ielā 15A, Skrundā nomu un zemes gabala nomu SIA 

Transporta firmai „MOBILE-A” 
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16. Par Skrundas novada pašvaldības pārstāvju komandējumu uz Kokameki, Somijā 
 

1. § 

Par kredīta aizņēmumu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz 25.03.2008. MK noteikumu Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

un galvojumiem" 6. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldība var ņemt aizņēmumu vai sniegt 

galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt 

aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto galvojumu”, 15. 

punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības iesniegumu aizņēmuma saņemšanai izskata padomes 

sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti šādi dokumenti: 

15.1. pašvaldības domes lēmums ņemt aizņēmumu. Lēmumā norādīts aizņēmuma mērķis un 

tā apmērs, kā arī aizdevējs – Valsts kase vai cits, aizņēmuma izņemšanas laika grafiks, 

nepārsniedzot triju gadu termiņu, paredzētie atmaksas termiņi, plānotais atliktais 

pamatsummas maksājums un aizņēmuma atmaksāšanas garantijas; 15.2. saskaņā ar 

pašvaldības domes lēmumu sagatavots aizņēmuma iesniegums;15.3. pašvaldības izziņa par 

pašvaldības kreditoru un debitoru parādiem dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā; 

15.4. aizņēmuma ekonomiskais pamatojums; 15.5. pašvaldības domes priekšsēdētāja 

apliecinājums: 15.5.1. ka pašvaldībai dokumentu iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un 

citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;15.5.2. ka saņemtais aizņēmums tiks izlietots 

atbilstoši mērķim; 15.5.3. ka pašvaldībai ir izstrādāti tehniskie dokumenti atbilstoši 

būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (ja pašvaldība īsteno būvniecības 

projektu); 15.6. tāme un/vai pieprasījums; 15.7. pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un 

ilgtermiņa saistību apmērs (4.pielikums), iekļaujot tajā arī jauno plānoto aizņēmumu”, atklāti 

balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 

KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

 1. Ņemt no Valsts kases vidēja termiņa aizņēmumu 102 230.00 LVL (viens simts divi 

 tūkstoši divi simti trīsdesmit lati un 00 santīmi) apmērā vai ekvivalentu summu eiro 

 projekta “Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā” realizācijai 

 uz kredīta atmaksas termiņu 5 gadi ar Valsts kasē noteikto 1.146 procentu likmi, 

 aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

 2. Ņemt no Valsts kases vidēja termiņa aizņēmumu 83 899.79 LVL (astoņdesmit trīs 

 tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi lati un 79 santīmi) apmērā vai ekvivalentu 

 summu eiro projekta  “Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundads 

 novadā” realizācijai uz kredīta atmaksas termiņu 5 gadi ar Valsts kasē noteikto 1.146 

 procentu likmi, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

 3. Ņemt no Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumu 122 787.33 LVL (viens simts 

 divdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi lati un 33 santīmi) apmērā vai 

 ekvivalentu summu eiro projekta “Estrādes rekonstrukcija Skrundas novadā” 

 realizācijai uz kredīta  atmaksas termiņu 10 gadi ar Valsts kasē noteikto 3.95 procentu 

 likmi, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

 4. Ņemt no Valsts kases vidēja termiņa aizņēmumu 52 794.80 LVL (piecdesmit divi 

 tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri lati un 80 santīmi) apmērā vai ekvivalentu 

 summu eiro projekta “Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana” realizācijai 

 uz kredīta atmaksas termiņu 5 gadi ar Valsts kasē noteikto 1.146 procentu likmi, 

 aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

 5. Aizdevuma atmaksu sākt ar 2013. gada martu, 

 6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

 MUCENIECI. 
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2. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS sagatavoto 

lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā no personām, 

kuras pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu saņemšanas 

nav nomaksājušas likumā noteiktos nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. A. F., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX Skrundas novads, faktiskā 

dzīves vieta XXX Aizputes novads, nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības 

budžetā uz 13.07.2012. par īpašumu XXX – zeme Ls XXX), t.sk. pamatparāds Ls 

XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

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

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 18.07.2012. par īpašumu XXX – 

zeme un ēkas Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX. 

3. Pamatojoties uz LR 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” – 10 

(Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, 

Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” – nav, ,,atturas” – nav, 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. A. F., personas kods XXX, deklarētā adrese  XXX Skrundas novads, 

faktiskā dzīves vieta XXX, Aizputes novads, nekustamā īpašuma  nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

 3.1.2. A. B., personas kods XXX, deklarētā adrese  XXX Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa  parādu un nokavējuma naudu Ls XXX, t.sk. pamatparāds 

Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

 3.2. 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.  
 

3. § 
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Par dzīvokļa īpašuma sadalīšanu un adreses piešķiršanu telpu grupai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par dzīvokļa īpašuma sadalīšanu un adreses piešķiršanu telpu grupai.  

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

balsojot, ,,par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 

KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” – nav, ,,atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

 2.1. sadalīt dzīvokļa īpašumu Jubilejas ielā 4-11, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

 Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, un atdalāmai telpu  grupai piešķirt 

adresi Jubilejas iela 4-11A, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas  novads, LV-3324, 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU.  
 

4. § 

Par ceļa posma atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata AS „Latvijas Valsts meži”, reģ. Nr.XXX, adrese Kristapa 

iela 30, Rīga, 21.06.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par ceļa posma 

atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

balsojot, ,,par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 

KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” – nav, ,,atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. atdalīt no pašvaldībai piederošā ceļa „6282B001 Purviņi Daneļi”, Rudbāržu 

 pagastā, Skrundas novadā, ar kadastra Nr. XXX, 940 m garu ceļa posmu un 

 atdalāmam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Daneļu ceļš”, Rudbāržu pagasts, 

 Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa 

 infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu 

 DANENBERGU. 
 

5. § 

Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata E. V., dzīvo XXX Skrundas novadā, 25.06.2012. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala 

pievienošanu.  

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
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pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

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

balsojot, ,,par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 

KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” – nav, ,,atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

 2.1. sadalīt saimniecību „Kānes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, atdalāmam zemes 

 gabalam, kadastra Nr. XXX, 0.6 ha platībā piešķir nosaukumu „Zuši”, Raņķu 

 pagasts, Skrundas novads, LV-3323, un pievienot saimniecībai „Zuši”, Raņķu pagastā, 

 Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 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. 
 

6. § 

Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata M. S., dzīvo XXX Skrundas novadā, 27.06.2012. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu, izskata K. F., dzīvo XXX Skrundas novadā, 16.07.2012. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemto iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

balsojot, ,,par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 

KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” – nav, ,,atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

 2.1. sadalīt saimniecību ”Spailes”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

 zemes gabalam, kadastra Nr. XXX, 22.6 ha platībā piešķirt nosaukumu  „Bārdas”, 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas  mērķis – 0201 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,     

2.2. sadalīt saimniecību ”Bites”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

 XXX, un atdalāmam zemes gabalam, kadastra NrXXX, 9.0 ha  platībā piešķirt 

nosaukumu „Sidrabvītoli”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV- 3320, zemes gabala 

lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība,    

  2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

7. § 

Par adreses piešķiršanu ēkām 

 N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata A. B., dzīvo XXX Skrundas novadā, 11.07.2012. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par adreses piešķiršanu ēkām.  

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

balsojot, ,,par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 
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ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 

KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” – nav, ,,atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

 2.1. piešķirt dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai, kuras atrodas uz zemes gabala 

 „Vīksnas”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, adresi  „Vīksnas”, 

Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

8. § 

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 19.06.2012. saņemts U. M., dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt  vienas istabas dzīvokli XXX, 

 2.2. Skrundas novada pašvaldībā 02.07.2012. saņemts B. R., dzīvo  XXX 

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

XXX, 

 2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.07.2012. saņemts I. R., dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvokli XXX, 

 2.4. Skrundas novada pašvaldībā 12.07.2012. saņemts E. DZ., dzīvo  XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu  piešķirt dzīvokli XXX, 

 2.5. Skrundas novada pašvaldībā 09.07.2012. saņemts D. P., dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvokli XXX, 

 2.6. Skrundas novada pašvaldībā 12.07.2012. saņemts Dz. S. -  B., dzīvo XXX 

Skrundas novadā, iesniegums ar  lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā, 

 2.7. Skrundas novada pašvaldībā 11.07.2012. saņemts S. G., dzīvo  XXX 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt  dzīvokļu rindā. 

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” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 

KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” – nav, ,,atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

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

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

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

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

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

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

 3.4. uzņemt E. DZ., dzīvo XXX, Skrundas  novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

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

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

 3.6. uzņemt Dz. S. – B., dzīvo XXX Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

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

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

 3.8. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

 FREIMANI. 
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9. § 

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, ka: 

 2.1. Skrundas novada pašvaldībā 02.07.2012. saņemts B. R., dzīvo  XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu  piešķirt divistabu dzīvokli XXX, 

 2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.07.2012. saņemts I. R., dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvokli XXX, 

 2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.07.2012. saņemts J. B., dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvokli XXX, 

 2.4. Skrundas novada pašvaldībā 29.06.2012. saņemts I. S., dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu  piešķirt dzīvokli XXX Skrundas pagastā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.pantu, kas 

nosaka „pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu vienīgi šajā 

likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām mājām", likuma "Par dzīvojamo telpu īri" un likuma "Par dzīvokļa īpašumu"”, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma darbības termiņu, atklāti balsojot, ,,par” – 10 (Gunta 

STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Marina LĀKUTE, 

Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga 

FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” – nav, ,,atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj:  

 3.1. piešķirt B. R., dzīvo XXX  Skrundas novadā, dzīvokli Ziedu XXX Skrundas 

 novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

 3.2. piešķirt I. R., dzīvo XXX  Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas 

 novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

 3.3. piešķirt J. B., dzīvo XXX,  Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas 

 novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

 3.4. piešķirt I. S., dzīvo  XXX Skrundas novadā, dzīvokli XXX Skrundas 

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

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

 brīža, 

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

 valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
 

10. § 

Par īres līguma laušanu 

N. KLEINBERGA 

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

no piešķirtajiem dzīvokļiem. 

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

29.06.2012. saņemts I. S., dzīvo XXX Skrundas novadā, iesniegums par atteikšanos no 

piešķirtā dzīvokļa XXX Skrundas novadā. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

27.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka 

iniciatīvas”, atklāti balsojot „par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra 

VEĢE, Aldona ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

 3.1. piekrist I. S., dzīvo XXX,  Skrundas novadā, atteikumam īrēt dzīvokli XXX

http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
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 Skrundas novadā, ar 01.08.2012.4.  

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

 priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
 

11. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 6/2012 „Grozījumi 2009. gada 22. oktobra  

saistošajos noteikumos Nr. 9/2009 „Par sociālās palīdzības pabalstiem  

Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu, 

kas nosaka, ka „šā panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un 

personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos 

noteikumos”, MK 29.05.2012. noteikumiem Nr. 366 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 

30. marta noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, 

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

 - Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2012 “Grozījumi 2009. gada 22. oktobra 

 saistošajos noteikumos Nr. 9/2009 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas 

 novada iedzīvotājiem”” (pielikums Nr. 1 uz 2 lpp.). 
 

12. § 

Par izmaiņām Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra 

direktores Birutas LIEPAS Skrundas novada pašvaldībā 02.07.2012. saņemto iesniegumu par 

izmaiņām skolas nolikumā. 

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

iestādes nolikumu apstiprina iestādes dibinātājs, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta 

STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Marina LĀKUTE, 

Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga 

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

nolemj: 

 - Izdarīt izmaiņas Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā, 

 papildinot 1. sadaļu VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI ar punktu 1.7. sekojošā redakcijā: 

“Skolā uzņem vispārizglītojošo skolu izglītojamos no 1. – 9. klasei ar novājinātu nervu 

sistēmu, atbilstoši medicīniskiem rādītājiem.”  
 

13. § 

Par Nīkrāces bibliotēkas darba laiku   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Nīkrāces bibliotēkas vadītājas Dainas JAUNZEMES 

16.07.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par iedzīvotāju ierosinājumiem 

izdarīt izmaiņas Nīkrāces bibliotēkas darba laikā. 

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

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

balsojot „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 

KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 
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 - No 01.09.2012. noteikt Nīkrāces bibliotēkas darba laiku: 

  Pirmdiena   SLĒGTS
 

  Otrdiena  09
00

 – 17
00 

  Trešdiena  09
00

 – 17
00 

  Ceturtdiena   09
00

 – 17
00 

  Piektdiena  09
00

 – 17
00

 

  Sestdiena   09
00

 - 13
00

 

  Svētdiena   SLĒGTS. 
 

 

 

 

 

 

14. § 

Par autostacijas telpu Liepājas ielā 15A, Skrundā,  

nomu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

N. KLEINBERGA 
 

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

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

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

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

publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskās funkcijas nodrošināšanai”, 7. 

punktu, kas nosaka, ka “lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem 

iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem 

lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos 

lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam”, 54. punktu, kas nosaka, ka “ja nomas objektu iznomā 

publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai, nomas 

maksu nosaka saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem”, 70. punktu, kas nosaka, kādi nosacījumi 

jāietver telpu nomas līgumā, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, 

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

1. Iznomāt SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese 

Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, uz trīs mēnešiem telpas Nr. 1, 2, (telpu grupas 

Nr. 002), telpas Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (telpu grupas Nr. 003) ar kopējo platību 95.20 

m
2
 (plāns – pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.) Skrundas autostacijas ēkā, Liepājas ielā 15A, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6209 002 0250 

2. Noslēgt telpu nomas līgumu, nosakot nomas maksu Ls 0.45/m
2 

+ PVN,  

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
  

15. § 

Par autostacijas telpu Liepājas ielā 15A, Skrundā nomu  

un zemes gabala nomu SIA Transporta firmai „MOBILE-A” 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 5.punktu, kas nosaka, ka „ja iznomā apbūvētu publiskas personas zemesgabalu, 

uz kura atrodas publiskas personas ēkas (būves), zemes nomas un ēku (būvju) nomas līgumi 

slēdzami vienlaikus”, 7.2.punktu, kas nosaka, ka „apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā 

nosaka no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”, MK 

08.06.2010. noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.10. 
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punktu, kas nosaka, ka “šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 

7.punktu, ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās 

iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskās funkcijas nodrošināšanai”, 7. punktu, kas nosaka, ka 

“lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var 

noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu 

iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam”, 54. 

punktu, kas nosaka, ka “ja nomas objektu iznomā publiskai personai, tās iestādei vai 

kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai, nomas maksu nosaka saskaņā ar šīs nodaļas 

nosacījumiem”, 70. punktu, kas nosaka, kādi nosacījumi jāietver telpu nomas līgumā, atklāti 

balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 

KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

1. Iznomāt SIA Transporta firmai „MOBILE-A”, reģ. Nr. XXX, adrese Kaļķu iela 18, 

Kuldīga, Kuldīgas novads, uz trīs mēnešiem telpas Nr. 1, 2, 3, 4 (telpu grupas Nr. 

001), telpas Nr. 1, 2 (telpu grupas Nr. 901), telpas Nr. 1, 2 (telpu grupas Nr. 902) ar 

kopējo platību 59 m
2
 (plāns – pielikums Nr. 3 uz 1 lpp.) Skrundas autostacijas ēkā, 

kadastra apzīmējums XXX, un autostacijas peronu, kadastra apzīmējums XXX, ar 

kopējo platību 218 m
2
, Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā,  

2. Noslēgt par telpu, kadastra apzīmējums XXX, nomu līgumu, nosakot nomas maksu 

Ls 0.45/m
2 

+ PVN, par autostacijas perona, kadastra apzīmējums XXX, nomu līgumu, 

nosakot nomas maksu Ls 0.025/m
2
 + PVN, 

3. Iznomāt SIA Transporta firmai „MOBILE-A”, adrese Kaļķu iela 18, Kuldīga, 

Kuldīgas novads, zemes gabalu 2157 m
2
 platībā Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, uz trīs mēnešiem, zem autoostas perona, 

4. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksu gadā 1.5% apmērā no zemes 

 kadastrālās vērtības (kadastrālā vērtība Ls 1294), t.i. Ls 1.62 mēnesī, 

5. Noteikt nomas maksu gadā 5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības (kadastrālā 

 vērtība Ls 1294), t.i. Ls 5.39 mēnesī, 

 6. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksa un nomas maksa mainās atkarībā 

 no zemes kadastrālās vērtības,  

 7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU un zemes 

 lietu speciālistu Normundu DANENBERGU.             
 

16. § 

Par Skrundas novada pašvaldības pārstāvju komandējumu uz Kokameki, Somijā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS 

25.07.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par komandējuma atmaksu un 

ceļa izdevumu segšanu pašvaldības delegācijai uz Kokameki, Somijā, no 05.09.2012. līdz 

09.09.2012. 

2. Pamatojoties uz LR MK 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi” 2. punktu, kas nosaka, ka „par komandējumu šo 

noteikumu izpratnē uzskatāms ar komersanta, organizācijas, iestādes vai citas institūcijas 

(turpmāk − institūcija) vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka, ierēdņa, karavīra, 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar 

speciālo dienesta pakāpi un citas fiziskās personas, kura nav darba attiecībās ar institūciju, kas 

sūta to komandējumā, un kura savu darbu nepilda savas saimnieciskās darbības ietvaros (ja 

personas komandējums ir saistīts ar tādu mērķu sasniegšanu un uzdevumu veikšanu, kuri 

paredzēti attiecīgās institūcijas statūtos (nolikumā)) (turpmāk − darbinieks), brauciens uz 

noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai, ja darbinieka pastāvīgā darba 

vieta ir ārvalstī, − ārvalstī, vai uz ārvalstīm, kā arī no ārvalstīm uz Latvijas Republiku (ja 
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darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstīs)”, 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” – 9 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra 

VEĢE, Aldona ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, pamatojoties uz LR 

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

novada dome nolemj: 

 2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības delegācijas sekojošā sastāvā: 

  2.1.1. domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, 

  2.1.2. būvvaldes vadītājs Kaspars DZENIS, 

  2.1.3. pasākuma koordinators Martins SAMMS, 

 dalību biedrības „Darīsim paši!” projekta norisei Kokameki, Somijā no 05.09.2012. 

 līdz 09.09.2012.,  

 2.2. piekrist Nellijas KLEINBERGAS un Kaspara DZEŅA komandējumam, 

 apmaksājot izdevumus atbilstoši MK 12.10.2010. noteikumiem Nr. 969 „Kārtība, kādā 

 atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, 

 2.3. piekrist Martina SAMMA komandējumam, atmaksājot ceļa izdevumus, 

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

 un grāmatvedi Guntu SVARU. 

 

 

Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA pasludina 

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas apvienoto komiteju sēdi sasaukt 16.08.2012., plkst. 

10
00

, kārtējo domes sēdi sasaukt 23.08.2012., plkst. 10
00

. 

 

Sēde slēgta plkst. 11
30 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         27.07.2012.  

 

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         27.07.2012.  


