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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. 13 

 

Skrundas novadā,        2012. gada 27. septembrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 10
00 

Sēdi atklāj plkst. 10
00 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2012 „Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012. gada budžets”” 

2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstos 

3. Par iespējamu finansiālu atbalstu pašvaldībai piederošajos dzīvokļos Saldus ielā 6A, 

Skrundā, Skrundas novadā, realizējot projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus 

ielā 6A, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

5. Par fonda „Sibīrijas bērni” valdes locekles Dz. G. iesniegumu 

6. Par I. K. iesniegumu 

7. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Aizputes ceļinieks” smilts-grants, 

smilts atradnei „Biņģeļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

8. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 

9. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

10. Par zemes gabalu lietošanas mērķu maiņu 

11. Par adreses piešķiršanu telpu grupām 

12. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

13. Par dzīvokļu piešķiršanu 

14. Par īres līgumu pagarināšanu 

15. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

16. Par dzīvokļa maiņu 

17. Par izmaiņām komiteju sastāvā 

18. Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS piedalīšanos Eiropas 

Reģionu komitejas sanāksmēs 

19. Par atvaļinājuma pabalstu domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI 

20. Par grozījumiem Jaunmuižas pamatskolas nolikumā un Jaunmuižas pamatskolas attīstības 

plāna 2012.-2015. gadam apstiprināšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA  

Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE 
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Piedalās   
Deputāti:  Rudīte KRONLAKA  

  Ivars GRUNDMANIS 

  Dzintra VEĢE  

  Aldona ZĪDERE 

  Rihards VALTENBERGS 

  Andris Vilnis SADOVSKIS  

  Inga FLUGRĀTE  

  Ainārs ZANKOVSKIS  

  Inta BERGMANE 

  Inese IVĀNE 

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Gunta STEPANOVA (seminārā Ventspilī) 

Ainars PIĻECKIS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Juris JAUNZEMS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Marina LĀKUTE (personīgu apstākļu dēļ nepiedalās sēdē) 

 

Klausās  

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes priekšsēdētājs Aivars RUDZROGA 

   valdes loceklis  Valdis DANENBERGS  

   valdes loceklis  Guntars STEPIŅŠ 

   rēķinvede   Guna PAVILAITE 

attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

būvvaldes vadītājs     Kaspars DZENIS 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Aldis ZALGAUCKIS 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Benita LIELĀMERE 

SIA „Skrundas TV” valdes priekšsēdētājs  Alans PERŠEVICS 

    diktore  Ieva BENEFELDE  

zemes ierīkotājs     Normunds DANENBERGS 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

dzīvojamās mājas Saldus ielā 6A  

   mājas vecākais Indulis VICINSKIS 

dzīvojamās mājas Kalēju ielā 12 

   mājas pārvaldnieks Aldis BALODIS 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par izmaiņām Skrundas novada domes 27.06.2012. sēdes (prot. Nr. 9, 7.§) lēmuma „Par 

novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu” 2.2.punktā 

2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” statūtu grozījumu apstiprināšanu un valdes 

sastāva maiņu 

3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

4. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

5. Par E. V. un G. V. iesniegumu 

6. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikumu 

apstiprināšanu  
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Darba kārtības 3. jautājumu izskatīt kā pēdējo. 

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” - 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, 

Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2012 „Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012. gada budžets”” 

2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstos 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

4. Par fonda „Sibīrijas bērni” valdes locekles Dz. G. iesniegumu 

5. Par I. K. iesniegumu 

6. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Aizputes ceļinieks” smilts-grants, 

smilts atradnei „Biņģeļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

7. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 

8. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

9. Par zemes gabalu lietošanas mērķu maiņu 

10. Par adreses piešķiršanu telpu grupām 

11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

12. Par dzīvokļu piešķiršanu 

13. Par īres līgumu pagarināšanu 

14. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

15. Par dzīvokļa maiņu 

16. Par izmaiņām komiteju sastāvā 

17. Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS piedalīšanos Eiropas 

Reģionu komitejas sanāksmēs 

18. Par atvaļinājuma pabalstu domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI 

19. Par grozījumiem Jaunmuižas pamatskolas nolikumā un Jaunmuižas pamatskolas attīstības 

plāna 2012.-2015. gadam apstiprināšanu  

20. Par izmaiņām Skrundas novada domes 27.06.2012. sēdes (prot. Nr. 9, 7.§) lēmuma „Par 

novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu” 2.2.punktā 

21. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” statūtu grozījumu apstiprināšanu un valdes 

sastāva maiņu 

22. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

23. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

24. Par E. V. un G. V. iesniegumu 

25. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikumu 

apstiprināšanu  

26. Par iespējamu finansiālu atbalstu pašvaldībai piederošajos dzīvokļos Saldus ielā 6A, 

Skrundā, Skrundas novadā, realizējot projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus 

ielā 6A, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” 

 

1. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 8/2012 „Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012. gada budžets”” 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu 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”, 46.pantu, kas nosaka, ka 
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“pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par 

pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem 

pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājas 

lapā internetā. Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta 

grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Uz saistošajiem noteikumiem par 

pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem nav attiecināmi šā likuma 

45.panta otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās un astotās daļas noteikumi” un likumu 

„Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars 

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

SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, 

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

 - Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2012 “Grozījumi 2012. gada 26. janvāra 

 saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 “Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 

 budžets”” (pielikums Nr. 1 uz ___ lpp.). 
 

2. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstos 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, 

ka tikai dome var „noteikt domes (padomes) priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās 

pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes”, 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs ir šajās institūcijās noteikto amatu funkciju sistematizēts 

apkopojums. Amatiem atbilstošās funkcijas sakārto funkcionālajās grupās — amatu saimēs. 

Amatu saimes, apakšsaimes un to aprakstus nosaka šā likuma 1.pielikums”, MK 30.11.2010. 

noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" 8.punktu, kas nosaka, ka 

“amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka iestādes vadītājs pēc attiecīgās 

struktūrvienības vadītāja un personāla vadības speciālista ieteikuma”, atklāti balsojot, „par” – 

11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

 1. Papildināt Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” amatu sarakstu ar 

 amatu  – pirmsskolas skolotāja palīgs, profesijas kods 5312 01, nosakot mēneša  darba 

 algas likmi Ls 200.00 (divi simti latu), 

 2. Noteikt, ka pirmsskolas skolotāja palīgs Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē 

 „Liepziediņš” strādā nepilnu darba laiku (0.5 slodzes), 

 3. Izveidot Jaunmuižas pamatskolas amatu sarakstā amatu – logopēds, profesijas kods 

 2266 03, nosakot mēneša darba algas likmi Ls 280.00 (divi simti astoņdesmit latu), 

 4. Noteikt, ka logopēds Jaunmuižas pamatskolā strādā nepilnu darba laiku (0.52 

 slodzes), 

 5. Papildināt O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas amatu sarakstu ar amatu – 

 pirmsskolas izglītības skolotājs, profesijas kods 2342 01, nosakot mēneša darba algas 

 likmi Ls 280.00 (divi  simti astoņdesmit latu), 

 6. Noteikt, ka pirmsskolas skolotājs O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā strādā nepilnu 

 darba  laiku (0.7 slodzes), 

 7. Finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma, 

 8. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

 FREIMANI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
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3. § 

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. „XXX” SIA, reģ. NrXXX, juridiskā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” – zeme un ēkas, XXX 

Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.2. „XXX” SIA, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu XXX - ēkas, 

XXX Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls 

XXX, 

2.3. „XXX” SIA, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumiem „XXX” - zeme, „XXX” - zeme, 

„XXX” - zeme, „XXX” - zeme, „XXX” – zeme, „XXX” – zeme, „XXX” – zeme un 

mājoklis XXX Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma 

nauda Ls XXX, 

2.4. „XXX” SIA, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” – zeme 

XXXSkrundas novadā, un īpašumu „XXX” – zeme Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.5. „XXX” SIA, reģ.Nr. XXX, juridiskā adrese XXX nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” – zeme un ēkas, 

XXX, Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls 

XXX, 

2.6. „XXX” SIA, reģ. NrXXX, juridiskā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” - zeme, XX, Skrundas 

novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.7. „XXX” SIA, reģ. Nr.XXX, juridiskā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumiem „XXX” - zeme, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, un „XXX” – zeme, XXX, Skrundas novadā, ir Ls XXX, 

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

2.8. „XXX” SIA, reģ. Nr.XXX, juridiskā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” - zeme, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls 

XXX, 

2.9. J.J., personas kods XXX, deklarētā adrese „XXX”, XXX, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par 

īpašumiem „XXX” – zeme un ēkas, XXX- zeme un ēkas Skrundā, Skrundas novadā, 

„XXX” - zeme un ēkas, „XXX” – zeme, „XXX” – zeme, „XXX” – zeme un mājoklis, 

„XXX” – zeme un ēkas, „XXX” – zeme Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, „XXX” 

– zeme un mājoklis Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. 

pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.10. A. Š., personas kods XXX, adrese Gaismas XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” - zeme, XXX 

Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

 2.11. O. R., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumiem „XXX” – 

zeme, „XXX” - zeme un ēkas, zemes noma „XXX” – zeme Skrundas pagastā, 
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Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.12. A.V., personas kods XXX, adrese „XXX”, XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumiem „XXX” – 

zeme un „XXX” - zeme XXX, Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls 

XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.13. A. B., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” – zemi un mājokli 

XXX Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls 

XXX, 

2.14. K. M., personas kods XXX, adrese XXX nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” - zeme XXX Skrundas 

novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.15. O. N., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumiem „XXX” un „XXX” 

- zeme XXX, Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma 

nauda Ls XXX, 

2.16. E. G., personas kods XXX, deklarētā adrese „XXX”, XXX, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu 

„XXX” - zeme un mājoklis XXX, Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls 

XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.17. Dz. K., personas kods XXX, deklarētā adrese Liepu XXXnekustamā īpašuma 

nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” - zeme XXX, 

Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.18. M. J., personas kods XXX, deklarētā adrese „XXX”, XXXXXXX, Skrundas 

novads, nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par 

īpašumiem „XXX” - zeme un mājoklis, „XXX” – zeme XXX, Skrundas novadā, Ls 

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

2.19. R. B., personas kods XXX, deklarētā adrese „XXX”, XXX, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par 

īpašumiem „XXX” - zeme un mājoklis, „XXX” – zeme un mājoklis, „XXX” – zeme 

un „XXX” - zeme, XXX, Skrundas novadā, Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, 

nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.20. I. R., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumiem „XXX” - 

zeme, „XXX” – zeme un mājoklis, „XXX” – zeme un ēka XXX, Skrundas novadā, ir 

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

2.21. R. DZ., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumiem XXX - 

zeme, „XXX” – zeme, „XXX” – zeme, „XXX” – zeme, XXX – zeme un mājoklis 

XXX, Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls 

XXX, 

2.22. A. D., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumiem „XXX” – zeme un „XXX” 

– zeme XXX, Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma 

nauda Ls XXX, 

2.23. V. J., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” – zeme un ēkas XXX, 

Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.24. V. V., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” – zeme XXX, 

Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.25. R. B. – B., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par 
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īpašumiem „XXX” – zeme XXX, Skrundas novadā, „XXX” – zeme XXX, Skrundas 

novadā, XXX - zeme un mājoklis Skrundā, Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. 

pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX; 

2.26. V. B.-B., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par 

īpašumiem „XXX” – zeme XXX, Skrundas novadā, „XXX” – zeme XXX, Skrundas 

novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.27. S. Z., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” – 

zeme un mājoklis XXX, Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, 

nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.28. R. Z., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” – 

zeme un ēkas XXX, Skrundas novadā, ir Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, 

nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.29. D. T., personas kods XXX, deklarētā adrese „XXX”, XXX, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu 

„XXX” – zeme un mājoklis XXX, Skrundas novadā, ir Ls XXX t.sk. pamatparāds Ls 

XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.30. A. V., personas kods XXX, deklarētā adrese „XXX”, XXX, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu 

„XXX” – zeme un mājoklis nomas zemi XXX, Skrundas novadā, ir Ls XXX t.sk. 

pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.31. I. L., personas kods XXX, deklarētā XXX nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” – zeme XXX, Skrundas 

novadā, ir Ls XXX t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.32. J. Š., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” – 

zeme un mājoklis XXX, Skrundas novadā, ir Ls XXX t.sk. pamatparāds Ls XXX, 

nokavējuma nauda Ls XXX, 

2.33. A.S., personas kods XXX, deklarētā XXX, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumiem „XXX” - zeme, „XXX” – zeme, 

„XXX” – zeme XXX, Skrundas novadā, „XXX” – zeme un mājoklis Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, „XXX” - zeme un mājoklis XXX, Skrundas novadā, ir Ls 

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

2.34. G. S., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu „XXX” – zeme un mājoklis 

XXX, Skrundas novadā, Ls XXX, t.sk. pamatparāds Ls XXX, nokavējuma nauda Ls 

XXX, 

2.35. A. J., personas kods XXX deklarētā adrese „XXX”, XXX, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 13.09.2012. par īpašumu 

„XXX” – zeme un mājoklis XXX, Skrundas novadā, Ls XXX, pamatparāds Ls XXX, 

nokavējuma nauda Ls XXX. 

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

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

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par 150 latiem, administratīvā akta 

- maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā 

spēkā stāšanās” un  likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 

kas nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā 
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nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 

maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un  26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī 

citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles 

(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti 

nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto 

nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda 

kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”, atklāti balsojot, „par” – 11 

(Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, 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. „XXX” SIA, reģ. Nr.XXX, juridiskā adrese  XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un nokavējuma  naudu Ls XXX, t.sk.  pamatparādu Ls XXX, 

nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.2. „XXX” SIA, reģ. Nr.XXX, juridiskā adrese XXX Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls XXX, t.sk.  pamatparādu Ls XXX, 

 nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.3. „XXX” SIA, reģ. Nr.XXX, juridiskā adrese  XXX Talsu novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls  XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, 

kavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.4. „XXX” SIA, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX Saldus novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, nokavējuma 

nauda Ls XXX, 

 3.1.5. „XXX” SIA, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.6. „XXX” SIA, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa  parādu Ls XXX, t.sk.  pamatparādu Ls XXX, nokavējuma  naudu Ls 

XXX, 

 3.1.7. „XXX” SIA, reģ. Nr.XXX, juridiskā adrese XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa  parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls  XXX, nokavējuma naudu 

Ls  XXX, 

 3.1.8. „XXX” SIA, reģ. Nr.XXX, juridiskā adrese  XXX nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.9. J. J., personas kods XXX, deklarētā adrese  „XXX”, XXX, XXX 

Skrundas novads, nekustamā īpašuma  nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. 

 pamatparādu Ls XXX,  nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.10. A. Š., personas kods XXX, deklarētā adrese  XXX, nekustamā 

īpašuma nodokļa  parādu Ls XXX, t.sk.  pamatparādu Ls XXX,  nokavējuma 

naudu Ls XXX, 

 3.1.11. O. R., personas kods XXX, deklarētā adrese  XXX, Skrundas 

novads, nekustamā  īpašuma nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, 

 nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.12. A. V., personas kods XXX, deklarētā adrese  „XXX”, XXX, 

XXX, Skrundas novads, nekustamā  īpašuma nodokļa parādu Ls XXX,  t.sk. 

pamatparādu Ls XXX,  nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.13. A. B., personas kods XXX, deklarētā adrese  XXX, nekustamā 

īpašuma nodokļa  parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls  XXX, nokavējuma 

naudu Ls XXX, 
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 3.1.14. K. M., personas kods XXX, deklarētā adrese  XXX nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, nokavējuma nauda Ls 

XXX, 

 3.1.15 O. N., personas kods XXX, deklarētā adrese  XXX, nekustamā 

īpašuma nodokļa  parādu Ls XXX, t.sk.  pamatparādu Ls XXX, nokavējuma 

 nauda Ls XXX, 

 3.1.16. E. G., personas kods XXX, deklarētā adrese  „XXX”, XXX, 

Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa  parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu 

 Ls XXX, nokavējuma  naudu Ls XXX, 

 3.1.17. Dz. K., personas kods XXX, deklarētā  adrese XXX, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls  XXX, t.sk. pamatparādu Ls  XXX, nokavējuma naudu 

Ls  XXX, 

 3.1.18. M. J., personas kods XXX, deklarētā adrese  „XXX”, XXX, 

Skrundas novads, nekustamā īpašuma  nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. 

 pamatparādu Ls XXX, nokavējuma  naudu Ls XXX, 

 3.1.19. R. B., personas XXX, deklarētā  adrese „XXX”, XXX, Skrundas 

novads, nekustamā  īpašuma nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, 

 nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.20. I. R., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, XXX, XXX 

Skrundas novads, nekustamā īpašuma  nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. 

 pamatparādu Ls XXX,  nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.21. R. DZ., personas kods XXX, deklarētā adrese  XXX, Skrundas 

novads, nekustamā  īpašuma nodokļa parādu Ls XXX, t.sk.  pamatparādu Ls 

XXX,  nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.22. A. D., personas kods XXX, deklarētā adrese  XXX, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, nokavējuma nauda Ls 

XXX, 

 3.1.23. V. J., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu Ls  XXX, t.sk. pamatparādu  Ls XXX, nokavējuma naudu  Ls 

XXX, 

 3.1.24. V. V., personas kods XXX, deklarētā  adrese XXX, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, nokavējuma naudu Ls 

XXX, 

 3.1.25. R. B. – B., personas kods XXX,  deklarētā adrese XXX, Skrundas 

novads, nekustamā  īpašuma nodokļa parādu Ls XXX, t.sk.  pamatparādu Ls 

XXX, nokavējuma  naudu Ls XXX, 

 3.1.26. V. B.-B., personas kods XXX,  deklarētā adrese XXX, Skrundas 

novads, nekustamā īpašuma  nodokļa parādu Ls XXX, t.sk.  pamatparādu Ls 

XXX, nokavējuma  naudu Ls XXX,  

 3.1.27. S. Z., personas kods XXX, deklarētā adrese  XXX, Skrundas 

novads, nekustamā īpašuma  nodokļa parādu Ls XXX,  t.sk. pamatparādu Ls XXX, 

 nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.28. R. Z., personas kods XXX, deklarētā  adrese XXX Skrundas 

novads, nekustamā  īpašuma nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, 

 nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.29. D. T., personas kods XXX, deklarētā  adrese XXX, Skrundas 

novads, nekustamā  īpašuma nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, 

nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.30. A. V., personas kods XXX, deklarētā adrese  XXX, Skrundas 

novads, nekustamā  īpašuma nodokļa parādu Ls XXX t.sk. pamatparādu Ls XXX, 

nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.31. I. L., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu Ls XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, nokavējuma naudu Ls XXX, 
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 3.1.32. J. Š., personas kods XXX, deklarētā adrese XXX Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa  parādu Ls XXX t.sk.  pamatparādu Ls XXX, 

 nokavējuma naudu Ls XXX, 

 3.1.33. A. S., personas kods XXX, deklarētā adrese  XXX, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls  XXX, t.sk. pamatparādu Ls XXX, nokavējuma naudu Ls 

XXX, 

 3.1.34. G. S., personas kods XXX, deklarētā  adrese XXX, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls  XXX, t.sk. pamatparādu Ls  XXX, nokavējuma naudu 

Ls  XXX, 

 3.1.35. A. J., personas kods XXX, deklarētā XXX, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma  nodokļa parādu Ls XXX, t.sk.  pamatparādu Ls XXX, 

nokavējuma  naudu Ls XXX, 

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

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

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

4. § 

Par fonda „Sibīrijas bērni” valdes locekles Dz. G. iesniegumu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata fonda „Sibīrijas bērni”, reģ. Nr. …, adrese XXX8, valdes 

locekles Dz. G. 12.09.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par finansējuma 

piešķiršanu grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sējuma angļu valodas tulkojumam un tipogrāfijas 

izdevumu segšanai. 

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” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra 

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

FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija 

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

2.1. piešķirt fondam „Sibīrijas bērni”, reģ. Nr. XXX, adrese Graudu iela 41A, Rīga, 

LV-1058, Ls 250.00 (divi simti piecdesmit lati) grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sējuma 

angļu valodas tulkojumam, 

2.2. finansējuma avots – 2012. gada budžeta līdzekļi no novada kultūras pasākumiem 

paredzētiem līdzekļiem,  

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

 MUCENIECI. 
 

5. § 

Par I. K. iesniegumu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata I. K., dzīvo XXX Skrundas novadā, 22.08.2012. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par ikmēneša maksas apmaksu meitai S.K. Skrundas 

mūzikas skolā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 26.09.2012. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemts Skrundas mūzikas skolas direktora Jāņa ĀBOLIŅA iesniegums par S. K. 

atbrīvošanu no skolas maksas 2012./2013. mācību gadā. 

3. Pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības 22.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 9/2011 

„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Skrundas Mūzikas skolā” 7. punktu, kas nosaka, ka 

„pamatojoties uz vecāku iesniegumu un izvērtējot objektīvos iemeslus, Dome var noteikt citu 

samaksas kārtību”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs 
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ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” – 1 (Rudīte KRONLAKA), Skrundas novada dome nolemj:  

 2.1. atbrīvot S. K. no ikmēneša Skrundas mūzikas skolā līdzfinansējuma  maksas līdz 

2012./2013. mācību gada beigām, 

 2.2. par pieņemto lēmumu informēt Skrundas Mūzikas skolas direktoru Jāni 

 ĀBOLIŅU.  
 

6. § 

Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Aizputes ceļinieks” smilts-

grants, smilts atradnei „Biņģeļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata būvvaldes vadītāja Kaspara DZEŅA sagatavoto lēmuma 

projektu par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Aizputes ceļinieks” smilts-

grants, smilts atradnei „Biņģeļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika noskaidrots: 

 2.1. Skrundas novada pašvaldībā 31.08.2012. saņemts zemes īpašuma „Biņģeļi”, 

 kadastra Nr. XXX, nomnieka SIA „Aizputes ceļinieks”, kas reģistrēta LR 

 Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese Kalvenes ielā 73, 

 Aizputē, Aizputes novadā, iesniegums ar lūgumu izdot derīgo izrakteņu ieguves 

 atļauju smilts-grants un smilts atradnei „Biņģeļi”, kas atrodas zemesgabalā „Biņģeļi”, 

 Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

 2.2. zemesgabals „Biņģeļi”, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 32.4 ha, 

 reģistrēts Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 57, īpašnieks R.  B., 

 2.3. zemesgrāmatā nostiprināta nomas tiesība līdz 12.03.2018., nomnieks z/s 

 „Biņģeļi”, nodokļu maksātāja kods XXX, 

 2.4. starp z/s „Biņģeļi” īpašnieci R. B. un SIA „Aizputes  ceļinieks” noslēgts zemes 

nomas līgums par zemes gabala daļas 4.15 ha platībā  „Biņģeļi”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, iznomāšanu karjera ierīkošanai, 

 2.5. no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras saņemta Derīgo 

 izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pase (pielikums Nr. 2 uz 9 lpp.) 

 (sastādīta 12.05.2012., derīga līdz 12.03.2018.), derīgo izrakteņu ieguves limita 

 apjoms – smilts krājums 190.56 tūkst.m
3
, smilts-grants krājums – 102.58 tūkst.m

3
, un 

 izmantošanas nosacījumi. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta 

piektās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 

un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguvei, pamatojoties uz MK 24.04.2007. noteikumu Nr. 280 „Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un 

ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” 14.punktu, kas nosaka, kādi 

dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu derīgo izrakteņu ieguves atļauju, un 23.punktu, kas nosaka, 

ka atļauju derīgo izrakteņu ieguvei izsniedz uz laiku, MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1055 

„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu atļauju un atradnes pasi” 4.punktu, kas nosaka, ka „valsts nodeva par bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir Ls 100,00”, 5. punktu, kas nosaka, ka „valsts 

nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, ieguves atļauju un atradnes pasi maksā pirms 

tās saņemšanas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus (ar pārskaitījumu) un iemaksājot 

naudu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus. Zemes dzīļu 

izmantošanas licenci, ieguves atļauju un atradnes pasi var saņemt, uzrādot maksājuma 

apliecinājumu” un 7.punktu, kas nosaka, ka „valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas 

licenci un atradnes pasi ieskaita valsts pamatbudžetā, bet valsts nodevu par bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju – vietējās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā 

teritorijā atrodas bieži sastopamie derīgie izrakteņi. kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā 
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paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars 

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

SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, 

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

 3.1. izsniegt SIA „Aizputes ceļinieks”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese  Kalvenes 

iela 73, Aizpute, Aizputes novads, Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves  atļauju 

smilts-grants, smilts atradnei ”Biņģeļi”, kas atrodas zemes īpašumā „Biņģeļi”,  kadastra 

apzīmējums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uz laiku līdz  12.03.2018., 

 3.2. atradni atļauts uzsākt izstrādāt tikai pēc „Derīgo izrakteņu ieguves” projekta 

 izstrādes un rekultivācijas daļas saskaņošanas pašvaldībā, 

 3.3. pirms atļaujas saņemšanas SIA „Aizputes ceļinieks” nepieciešams samaksāt valsts 

 nodevu Ls 100.00 (viens simts latu un 00 santīmu), ieskaitot to Skrundas novada 

 pašvaldības budžetā. 
 

7. § 

Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 

 N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 28.06.2012. vēstuli par 

neizpirktām zemēm. 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 

„juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja: līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes 

izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", 

arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma 

slēgšanai ir veikta priekšapmaksa” un 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka „persona, kurai 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai 

kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu "Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. 

Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks 

nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes 

nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt 

zemesgrāmatā”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, 

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

Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija 

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

 2.1. izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības personām, kuras nav noslēgušas 

 zemes izpirkuma līgumus ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim (pielikums 

 Nr. 3 uz 2 lpp.), 

 2.2. ieskaitīt 2.1. punktā minētos zemes gabalus pašvaldībai piekritīgo zemes 

 gabalu fondā, 

 2.3. piedāvāt personām izmantot zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo 

 zemi, 

 2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

8. § 

Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata S. M., dzīvo XXX, Skrundas novadā, 10.09.2012. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu, izskata SIA „METPA”, juridiskā adrese „Vanaglaši”, Nīkrāces pagasts, Skrundas 
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novads, valdes locekļa I. M., 12.09.2012. 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” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. sadalīt saimniecību ”Daudzīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un 

 atdalāmam zemes gabalam 5.8 ha platībā, kadastra Nr. XXX, piešķirt jaunu 

 nosaukumu „Rietumi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala 

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

 lauksaimniecība, 

 2.2. sadalīt saimniecību ”Varkaļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

 zemes gabalam 23.96 ha platībā, kadastra Nr. XXX, piešķirt jaunu  nosaukumu 

„Krantes”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala  lietošanas mērķis – 

0102 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  mežsaimniecība, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
                                                                                                                                        

9. § 

Par zemes gabalu lietošanas mērķu maiņu  

N. KLEINBERGA 
 

1.Skrundas novada dome izskata Dzintara STRAUTA, dzīvo Jubilejas ielā 4-9, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 04.09.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

iesniegumu par zemes gabalu lietošanas mērķa maiņu.  

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu”, MK 19.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

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

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

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

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

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

saimniecību nedzīvojamo ēku apbūvei atsevišķi nenosaka lietošanas mērķi no lietošanas 

mērķu klases "Apbūves zeme" un Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta teritorijas plānojumu, 

atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – 

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

 2.1. izmainīt zemes gabaliem „Punduri”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

 Nr. XXX, 9.1 ha platībā, kadastra Nr. XXX, 8.1 ha platībā, kadastra  Nr. XXX, 

8.5 ha platībā un kadastra Nr. XXX, 4.97 ha platībā  lietošanas mērķi no 0101 – zeme, 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir  mežsaimniecība, 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 



14 

 

10. § 

Par adreses piešķiršanu telpu grupām 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata VZD Kurzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Graudu 

iela 27/29, Liepāja, 06.09.2012. vēstuli par adreses piešķiršanu telpu grupām.  

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” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. piešķirt adreses telpu grupām ēkai „Tilta kazarma”, Skrundas pagastā, Skrundas 

 novadā (kadastra Nr. XXX): 

  2.1.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi   „Tilta 

kazarma” -1, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

  2.1.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi   „Tilta 

kazarma” -2, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

  2.1.3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi   „Tilta 

kazarma” -3, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

  2.1.4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi   „Tilta 

kazarma” -4, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

  2.1.5. telpu grupai – nedzīvojamai telpai ar kadastra apzīmējumu XXX, adresi 

„Tilta kazarma” -5, Skrundas pagasts, Skrundas novads,   LV-3326 ; 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

11. § 

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 27.08.2012. saņemts M. K., dzīvo  XXX, 

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

„Pumpuros”, 

 2.2. Skrundas novada pašvaldībā 24.08.2012. saņemts A. K., dzīvo  XXX, 

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

Skrundā, 

 2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.09.2012. saņemts M. S., dzīvo  XXX 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt  dzīvokļa rindā un piešķirt apdzīvojamo 

platību Skrundas novadā. 

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

nosaka kārtību, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, 8.pantu 

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

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

vispārējā kārtībā, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, 

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

Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija 
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KLEINBERGA), „pret”- nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

reģistrā Skrundā kā  personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā, 

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

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību  nodrošināms pirmām 

kārtām, 

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

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo  platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā. 

 3.4. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

 FREIMANI. 
 

12. § 

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 11.09.2012. saņemts J. B., dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli  XXX, 

 2.2. Skrundas novada pašvaldībā 24.08.2012. saņemts A. K., dzīvo  XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt sociālo  dzīvokli XXX, 

 2.3. Skrundas novada pašvaldībā 05.09.2012. saņemts V. K., dzīvo  XXX 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu  piešķirt dzīvokli XXX, 

 2.4. Skrundas novada pašvaldībā 06.08.2012. saņemts I. F., dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvokli XXX. 

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

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

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, 

Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese 

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

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

slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.2. piešķirt A. K., dzīvo XXX Skrundas novadā, sociālo dzīvokli XXX, slēdzot īres 

līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.3. piešķirt V. K., dzīvo XXX Skrundas novadā, dzīvokli XXX Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

slēdzot īres līgumu uz vienu gadu. 

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

 brīža, 

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

 valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
 

13. § 

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: 
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 2.1. Skrundas novada pašvaldībā 28.08.2012. saņemts J. S., dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldība 06.09.2012. saņemts I. L., dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 03.09.2012. saņemts G. B., dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 06.09.2012. saņemts A. L., dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 21.08.2012. saņemts G. R., dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.6. G. R. uz 12.09.2012. komunālo pakalpojumu parāds ir Ls XXX un zudis trūcīgas 

personas sociālais statuss, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 05.09.2012. saņemts L. F. iesniegumus ar lūgumu 

pagarināt īres līgumu dzīvoklim XXX, Skrundas novadā, 

2.8. L. F. uz 12.09.2012. komunālo pakalpojumu parāds ir Ls XXX, 

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 05.09.2012. saņemts O. K., dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.10. Skrundas novada pašvaldībā 03.09.2012. saņemts G. H., dzīvo XXX, 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, pamatojoties uz MK 30.06.1998. 

noteikumu Nr.233 „Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības 

īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām” 2.1. punktu, kas nosaka, ka 

„personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina šādi dokumenti: trūcīgai personai 

(ģimenei) – rakstisks sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas (ģimenes) 

atbilstību trūcīgās personas (ģimenes) statusam”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.
2
 panta 

pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka „Izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, 

izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās 

telpas ierādīšanas, šādos gadījumos: 1) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā 

dzīvojamās telpas īres maksu, lai gan viņam bija nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu 

saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu un normatīvajiem aktiem”, atklāti balsojot, „par” – 

11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret”- nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

 3.1. pagarināt J. S., XXX Skrundas novadā,  sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

 3.2. pagarināt I. L., dzīvo XXX Skrundas novadā,  īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

 3.3. pagarināt G. B., dzīvo XXX Skrundas novadā, īres  līgumu uz sešiem 

mēnešiem,  

 3.4. pagarināt A. L., dzīvo XXX Skrundas  novadā, īres līgumu uz sešiem mēnešiem,  

 3.5. pagarināt G. R., dzīvo XXX Skrundas novadā,  īres līgumu uz vienu mēnesi,  

 3.6. nepagarināt L. F. īres līgumu uz dzīvokli XXX Skrundas novadā, 

 3.7. pagarināt O. K., dzīvo XXX  Skrundas novadā, īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem,  

 3.8. pagarināt G. H., dzīvo XXX  Skrundas novadā, īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

 valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
 

14. § 
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Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa  

N. KLEINBERGA 
 

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

no piešķirtā dzīvokļa. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 29.08.2012. saņemts G. E., dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu atteikties no piešķirtā dzīvokļa XXX Skrundas novadā; 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 21.08.2012. saņemts SIA „XXX”, Reģ. Nr. XXX, 

adrese XXX Skrundas novadā, valdes locekļa I. G. iesniegums ar lūgumu atteikties no 

piešķirtā dzīvokļa XXX Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.09.2012 saņemts A. S., dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums par atteikšanos no piešķirtā dzīvokļa XXX Skrundas novadā. 

3. 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 

(Rudīte KRONLAKA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese 

IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret”- nav, „atturas”- nav, balsojumā nepiedalās deputāts 

Ivars GRUNDMANIS, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. pārtraukt ar G. E., dzīvo XXX Skrundas novadā, noslēgto īres līgumu uz dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā, ar 01.10.2012., 

3.2. pārtraukt ar SIA ”XXX”, Reģ. Nr. XXX, noslēgto īres līgumu uz dzīvokli XXX, 

XXX Skrundas novadā, ar 01.10.2012., 

3.3. pārtraukt ar A. S., dzīvo XXX Skrundas novadā, noslēgto īres līgumu uz dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā ar 01.10.2012., 

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

 valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
  

15. § 

Par dzīvokļa maiņu 

N. KLEINBERGA 
 

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

maiņu. 

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

21.08.2012. saņemts J. D., dzīvo XXX Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt 

dzīvokli no XXX uz XXX, Skrundas novadā. 

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

nosaka palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Skrundas novada dome nolemj:  

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

novadā,                     

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

 brīža, 

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

 valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 
        

16. § 

Par izmaiņām komiteju sastāvā 

N. KLEINBERGA 
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Ņemot vērā Skrundas novada domes 24.08.2012. sēdes (prot. Nr. 11, 1.§) lēmumu „Par 

deputātes Santas LENCBERGAS pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa” un pamatojoties uz 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktu, kas nosaka, 

ka “tikai dome var ievēlēt vai atlaist domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo 

komiteju locekļus un revīzijas komisijas locekļus”, 50. pantu, kas nosaka, ka “dome no domes 

deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kuras sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē; 

sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē; pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu; izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un 

iesniedz tos finanšu komitejai; apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes; 

veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam”, 54. panta otro daļu, kas nosaka, ka 

„ja pilnvaru laikā kāds no deputātiem tiek atbrīvots no darbības komitejā, attiecīgās politiskās 

partijas vai vēlētāju apvienības deputāti var izvirzīt jaunu komitejas locekli”, atklāti balsojot 

„par” – 10 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, 

Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

balsojumā nepiedalās deputāte Inese IVĀNE, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu 

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

nolemj:  

 1. Atbrīvot Santu LENCBERGU no darbības finanšu komitejā un sociālo, izglītības un 

 kultūras jautājumu komitejā,  

 2. Ievēlēt deputāti Inesi IVĀNI finanšu komitejā un sociālo, izglītības un kultūras 

 jautājumu komitejā. 
 

 

17. § 

Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS  

piedalīšanos Eiropas Reģionu komitejas sanāksmēs 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata priekšsēdētājas Nellija KLEINBERGAS 17.09.2012. 

iesniegumu par piedalīšanos Eiropas Reģionu komitejas COTER sanāksmē Briselē, Beļģijā 

26.09.2012. un ALDE grupas sanāksmē Podrečā, Horvātijā no 18.10.2012. līdz 20.10.2012., 

bez komandējumu izdevumu kompensācijas. 

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” – 9 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

BERGMANE, Inese IVĀNE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās domes 

priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, domes priekšsēdētājas vietnieks Ainārs 

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

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. atļaut domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI piedalīties Eiropas Reģionu 

 komitejas COTER sanāksmē Briselē, Beļģijā 26.09.2012.,  

 2.2. atļaut domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI laika posmā no 18.10.2012. 

 līdz 20.10.2012. piedalīties Eiropas Reģionu komitejas ALDE grupas sanāksmē 

 Podrečā, Horvātijā, 

 2.3. noteikt, ka domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS prombūtnes laikā 

 domes  priekšsēdētājas pienākumus pilda vietnieks Ainārs ZANKOVSKIS, 

 2.4. informēt administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI par pieņemto 

 lēmumu. 
 

18. § 

Par atvaļinājuma pabalstu domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI 

N. KLEINBERGA 
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Pamatojoties uz LR likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma” 3.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka „valsts vai pašvaldības 

institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības 

saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) 

var paredzēt tikai šādus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus: pabalstu līdz 50 procentiem 

no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot 

vērā nodarbinātības ilgumu valsts vai pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus 

valsts vai pašvaldības institūcijas noteiktos kritērijus, kā arī to, ka atvaļinājuma pabalsts 

netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata (dienesta, darba) attiecības, tas 

netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots”  un „Pārejas 

noteikumu” 8
6
. punkta 7.apaksšpunktu, kas nosaka, ka „2012.gadā, lai ierobežotu ar atlīdzību 

saistītos izdevumus: šā likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktā minētais pabalsts nepārsniedz 

25 procentus no mēnešalgas”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Rudīte KRONLAKA, Ivars 

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

SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE), 

„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: 

1. Piešķirt un izmaksāt domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI atvaļinājuma 

pabalstu 25% (divdesmit pieci) apmērā no mēnešalgas, sakarā ar aiziešanu pilnā 

ikgadējā atvaļinājumā, 

2. Noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi algu grāmatvedi Salumeju BALCERI. 
 

19. § 

Par grozījumiem Jaunmuižas pamatskolas nolikumā un  

Jaunmuižas pamatskolas attīstības plāna 2012.-2015. gadam apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Jaunmuižas pamatskolas direktores Ingas RENCES – 

REMTES 17.09.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par grozījumiem 

Jaunmuižas pamatskolas nolikumā un Jaunmuižas pamatskolas attīstības plāna 2012.-2015. 

gadam apstiprināšanu.   

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

iestādes nolikumu apstiprina iestādes dibinātājs, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte 

KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. Izdarīt sekojošus grozījumus Jaunmuižas pamatskolas nolikumā: 

  2.1.1. papildināt 1.1.punktu ar vārdiem „speciālās pamatizglītības programma 

  izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”; 

  2.1.2. papildināt 8.6.punktu ar: „Speciālās pamatizglītības programma  

  izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811”,  

    2.1.3. papildināt 11.punktu ar vārdiem „un tiek integrēti speciālās izglītības 

  izglītojamie.”, 

  2.1.4. Jaunmuižas pamatskolas nolikumā vārdu „skolēni” aizstāt ar vārdu 

  „izglītojamie”, izņemot vārdu savienojumā „skolēnu pašpārvalde”, 

 2.2. apstiprināt Jaunmuižas pamatskolas attīstības plānu 2012.-2015. gadam 

 (pielikums Nr. 4 uz 26 lpp.). 
 

20. § 

Par izmaiņām Skrundas novada domes 27.06.2012. sēdes (prot. Nr. 9, 7.§) lēmuma „Par 

novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu” 2.2.punktā 

http://vsic.gov.lv/skolas/programmu_paraugi/02/8_piel_psihaiz_plans.pdf
http://vsic.gov.lv/skolas/programmu_paraugi/02/8_piel_psihaiz_plans.pdf
http://vsic.gov.lv/skolas/programmu_paraugi/02/8_piel_psihaiz_plans.pdf
http://vsic.gov.lv/skolas/programmu_paraugi/02/8_piel_psihaiz_plans.pdf
http://vsic.gov.lv/skolas/programmu_paraugi/02/8_piel_psihaiz_plans.pdf
http://vsic.gov.lv/skolas/programmu_paraugi/02/8_piel_psihaiz_plans.pdf
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N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS 25.09.2012. 

Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu ar lūgumu saskaņot datumu izmaiņas 

27.06.2012. Skrundas novada domes sēdē piešķirtajā atvaļinājumā.  

2. Ņemot vērā to, ka domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI 01.10.2012. un 

02.10.2012. jāpārstāv Skrundas novada pašvaldība divās sanāksmēs Rīgā un pamatojoties uz 

LR likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta 

statusu” 15.panta piekto daļu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam, kurš ieņem algotu 

amatu, ir tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendārās 

nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un papildatvaļinājumu, atklāti balsojot, „par” – 9 (Rudīte 

KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Inta BERGMANE, Inese 

IVĀNE), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētāja Nellija 

KLEINBERGA, domes priekšsēdētājas vietnieks Ainārs ZANKOVSKIS, pamatojoties uz LR 

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

novada dome nolemj:  

  2.1. izdarīt izmaiņas Skrundas novada domes 27.06.2012. sēdes (prot. Nr. 9, 7.§) 

 lēmuma „Par novada domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS iesniegumu” 

 2.2. punktā, piešķirot domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI apmaksātu 

 ikgadējā atvaļinājuma atlikušo daļu no 03.10.2012. līdz 16.10.2012., 

 2.2. domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas pienākumus 

 izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aināram ZANKOVSKIM, nosakot atlīdzību 

 30% apmērā no domes priekšsēdētājas mēneša darba algas, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi Salumeju BALCERI. 
 

21. § 

Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība”  

statūtu grozījumu apstiprināšanu un valdes sastāva maiņu 

N. KLEINBERGA, G. PUTNIŅŠ 
 

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM, 

kurš informē par nepieciešamību reorganizēt pašvaldības SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība. 

2. Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 

48.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt 

lēmumus par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja iecelšanu un atcelšanu”, 7.punktu, kas 

nosaka, ka „tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības statūtu 

apstiprināšanu un grozīšanu”, 28.pantu, kas nosaka, ka „(1) Gan valsts, gan pašvaldības 

kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar valsts vai 

pašvaldības kapitālsabiedrības tipveida statūtiem (turpmāk — tipveida statūti). (2) Tipveida 

statūtus apstiprina Ministru kabinets. (3) Tipveida statūtu nosacījumi drīkst atšķirties no šā 

likuma un Komerclikuma noteikumiem tikai tad, ja šie likumi šādu atšķirību tieši atļauj. (4) 

Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību statūtu nosacījumi drīkst atšķirties no tipveida statūtu 

noteikumiem tikai tad, ja tipveida statūti šādu atšķirību tieši atļauj. (5) Valsts un pašvaldību 

kapitālsabiedrību statūtus apstiprina kapitāla daļu turētājs. Šādā gadījumā valsts vai 

pašvaldības kapitālsabiedrības statūtus (arī to grozījumus) paraksta kapitāla daļu turētāja 

pārstāvis. (6) Ministru kabinets valsts kapitālsabiedrības statūtus apstiprina gadījumos, kad tas 

paredzēts kādā citā likumā. Šādā gadījumā valsts kapitālsabiedrības statūtus (arī to 

grozījumus) paraksta tas ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla 

daļu turētāja”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, 

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

Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija 

KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
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 1. Apstiprināt SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, statūtu 

 grozījumus (pielikums Nr. 5 uz 1 lp.) un jauno statūtu redakciju (pielikums Nr. 6 uz 1 

 lp.), 

 2. Atsaukt līdzšinējos SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, 

 valdes  locekļus: Valdi DANENBERGU, personas  kods 271145 - 11766, un Guntaru 

 STEPIŅU, personas kods 240369 – 11751, 

 3. Pilnvarot Domes priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu un SIA „Skrundas komunālā 

 saimniecība” valdes locekli Aivaru RUDZROGU parakstīt nepieciešamos SIA 

 „Skrundas komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. 41203022001 

 dokumentus grozījumu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā.  
 

22. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA, G. PUTNIŅŠ 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 9 no 14.09.2012. 

2. Pamatojoties uz LR ___________________________, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte 

KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

 - Apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 9 no 

 14.09.2012. (pielikums Nr. 7 uz 1 lp.). 

23. § 

Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata V. D., dzīvo XXX, Skrundas novadā, 25.09.2012. 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” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Aldona 

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

ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

 atdalāmiem zemes gabaliem 28.65 ha platībā, kadastra Nr. XXX, 1.46 ha  platībā, 

kadastra Nr. XXX un 0.77 ha platībā, kadastra Nr. XXX,  piešķirt jaunu nosaukumu 

„Robalta”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326,  zemes gabalu lietošanas mērķis – 

0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība  ir lauksaimniecība, 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

24. § 

Par E. V. un G.V. iesniegumu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata E. V., dzīvo XXX, Skrundas novadā, 25.09.2012. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par atteikšanos no „Garāža III” Nr.10 un „Centra 

garāža” Nr.13 XXX, Skrundas novadā, nomas, izskata G. V., dzīvo XXX, Skrundas novadā, 
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25.09.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par „Garāža III” Nr.10 un 

„Centra garāža” Nr.13 XXX, Skrundas novadā, iznomāšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

 2.1. 01.03.2010. (Skrundas novada domes sēdes lēmums no 28.01.2010., prot. Nr. 2, 

 22.§) ar E. V. noslēgts zemes un garāžas ar adresi „Centra garāža”  Nr.13, XXX, 

Skrundas novads, nomas līgums uz 10 gadiem,  nosakot telpu nomas  maksu Ls 0.10/m
2
 

plus PVN 21%, 

 2.2. 01.06.2010. (Skrundas novada domes lēmums no 28.01.2010., prot. Nr. 2, 22.§) ar 

E. V. noslēgts zemes un garāžas ar adresi „Garāža III” Nr.10, XXX, Skrundas novads, 

nomas līgums uz 10 gadiem, nosakot telpu nomas maksu Ls 0.10/m
2
 plus PVN 21%, 

3. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas 

nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21.panta pirmās daļas 14. 

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

ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un 

nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars 

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

SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, 

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

 3.1. lauzt ar E. V., XXX Skrundas novadā: 

 3.1.1. zemes un garāžas nomas līgumu uz „Centra garāža” Nr.13, XXX, 

Skrundas novadā,  

 3.1.2. zemes un garāžas nomas līgumu uz „Garāžas III” Nr.10, XXX Skrundas 

novadā, nomas līgumu, 

 3.2. iznomāt G. V., dzīvo XXX Skrundas novadā, sekojošās pašvaldības garāžas:  

 3.2.1. „Garāža III” Nr.10, adrese: XXX, Skrundas novads, 18,4 m
2
 platībā,  

 3.2.2. „Centra garāža” Nr.13, adrese: XXX, Skrundas  novads, 11,9 m
2
 

platībā, 

 3.3. garāžas iznomāt uz 5 gadiem, nosakot telpu nomas maksu Ls 0.10/m
2
 

 mēnesī (plus PVN),  

 3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

25. § 

Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas  

protokola, izsoles nolikumu apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 10 no 25.09.2012. un izsoles noteikumus. 

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

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

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

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

personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

īpašumu projekta galasaņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai 

pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8. 

panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

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

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

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 
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lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura 

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

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

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

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 

līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā 

īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā attiecīgās 

pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja 

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

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

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

kopējā nosacītā cena pārsniedz 2500 latus, — arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sludinājumi 

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

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

tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums 

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

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

pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 2500 latus, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai 

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

mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1000 latus, - pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, 

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

Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Nellija 

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

 2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli „Lejasieras” - 2, 

 Raņķu pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls 500.00 (pieci simti piecdesmit 

 latu un 00 santīmi), 

 2.2. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – „Zaļumi”, Raņķu pagastā, 

 Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls 1000.00 (viens tūkstotis latu un 00 santīmi), 

 2.3. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 10 no 

 25.09.2012. (pielikums Nr. 8 uz 1 lpp.), 

 2.4. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma - dzīvokļa 

 „Lejasieras” - 2, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6278 900 0076, izsoli,

 2.5. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma – „Zaļumi”, 

 Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6278 002 0239, izsoli, 

 2.6. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Lejasieras” - 2, Raņķu 

 pagastā, Skrundas novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 9 uz 3 lpp.), 

 2.7. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Zaļumi, Raņķu pagastā, Skrundas 

 novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 10 uz 3 lpp.), 

 2.8. ievietot sludinājumu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Kurzemnieks”, ņemot 

 vērā LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta un 12. panta 

 nosacījumus. 
 

26. § 

Par iespējamu finansiālu atbalstu pašvaldībai piederošajos dzīvokļos Saldus ielā 6A, 

Skrundā, Skrundas novadā, realizējot projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 

Saldus ielā 6A, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” 

N. KLEINBERGA 
 

 

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 13.panta 1.daļu, 2011.gada 3.janvārī starp 

Skrundas novada pašvaldību un SIA Skrundas komunālā saimniecība noslēgto Deleģēšanas 

līgumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 6.1.4. un 8.2.2. punktu  
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1. Piešķirt finansējumu SIA Skrundas komunālā saimniecība 22137,59 LVL apmērā 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu realizācijai (ēkas renovācija to nosiltinot), par Skrundas 

novada pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem Nr.2., 5., 8., 13., 24., atbilstoši 

Pielikumā Nr. 1 esošai tabulai Nr.2 

2. Izdarīt grozījumus 2011.gada 3.janvārī starp Skrundas novada pašvaldību un SIA 

Skrundas komunālā saimniecība noslēgtajā Deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, paredzot, ka Skrundas novada pašvaldība piešķir 

finansējumu SIA Skrundas komunālā saimniecība 22137,59 Ls apmērā daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumu realizācijai (ēkas renovācija to nosiltinot), par Skrundas novada pašvaldībai 

piederošiem dzīvokļu īpašumiem Nr.2., 5., 8., 13., 24., atbilstoši Pielikumā Nr. 1 

esošai tabulai Nr.2 un SIA Skrundas komunālā saimniecība paaugstina šajos dzīvokļos 

īres maksu uz XXX Ls par vienu dzīvokļa kv.m un SIA Skrundas komunālā 

saimniecība sākot ar XXX gada ik mēnesi ieskaita Skrundas novada pašvaldībai XXX 

% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saldus ielā 6a, Skrundā aprēķinātās īres 

maksas par Skrundas novada pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem Nr.2., 5., 

8., 13., 24., 

3. Uzdot SIA Skrundas komunālā saimniecība sagatavot un iesniegt domei deleģēšanas 

līguma grozījumus. 

 

Arī Kalēju ielas 12A mājai tiks paredzēti līdzekļi nākošā gada budžetā pēc iesniegtās tāmes. 

 

Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA pasludina 

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas apvienoto komiteju sēdi sasaukt 20.09.2012., plkst. 

10
00

, kārtējo domes sēdi sasaukt 27.09.2012., plkst. 10
00

. 

 

Sēde slēgta plkst. 10
30 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         24.08.2012.  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         24.08.2012.  


