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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA  
  Reģ. Nr. 90000015912, Raiņa ielā 11, Skrundā, LV – 3326, tālr.63331555, fakss 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv 

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 4 
 

Skrundas novadā       2011. gada 24. martā 
Darba kārtība: 
1. Par p/a “Sociālais dienests” 2010. gada pārskata apstiprināšanu  
2. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2010. gada pārskata apstiprināšanu 
3. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 
4. Par SIA “Skrundas TV” pamatkapitāla palielināšanu  
5. Par Skrundas novada pašvaldības dienesta autotransporta izmantošanas noteikumu 
apstiprināšanu  
6. Par A. B. iesniegumu  
7. Par dzīvokļa “Sieksātes pagasta namā”, Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, īres 
un komunālo maksājumu apstiprināšanu  
8. Par īres maksas apstiprināšanu Raņķu pagastā, Skrundas novadā 
9. Par telpu nomu Skrundas kultūras namā 
10. Par nosaukumu un adreses piešķiršanu 
11. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  
12. Par saimniecības sadalīšanu, pievienošanu piederošam īpašumam un nosaukuma 
piešķiršanu 
13. Par adreses piešķiršanu telpu grupām 
14. Par adrešu maiņu 
15. Par nosaukumu apstiprināšanu ielām 
16. Par zemes gabala nomāšanu  
17. Par zemes izdalīšanu un adreses piešķiršanu būvei un zemes gabalam Skrundas novadā 
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Kalna Kušaiņi”, Kušaiņos, 
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 
20. Par izslēgšanu no dzīvokļu rindas 
21. Par starpnovadu izglītības iestāžu pedagogu apvienības darbības nolikumu 
22. Biedrības “...” iesniegums 
23. Par izmaiņām deleģēšanas līgumā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
24. Par biedrības “..” iesniegumu  
25. Par Skrundas novada domes 27.01.2011. lēmuma (prot. Nr. 2, 15.§) “Par komandējumu 
domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI” atcelšanu 
26. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI  
 

1. § 
Par  p/a “Sociālais dienests” 2010. gada pārskata apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
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1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina apstiprināt pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” 2010. gada publisko pārskatu. 
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 
ka “tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par 
budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, atklāti balsojot, „par” - 9 
(Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, 
Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, 
Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 
 - Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2010. gada publisko pārskatu 
 (pielikums Nr. 1 uz 12 lpp.). 
 

2. § 
Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2010. gada pārskata apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes 
priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 14.03.2010. iesniegumu par SIA „Skrundas komunālā 
saimniecība” 2010. gada pārskata apstiprināšanu. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA 
ierosina apstiprināt minēto gada pārskatu. 
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 48. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „tikai dalībnieku 
sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskatu”, atklāti balsojot, „par” – 
9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, 
Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, 
Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 
 - Apstiprināt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2010. gada pārskatu (pielikums 
 Nr. 2 uz 21 lpp.).  
 

3. § 
Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes 
priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 14.03.2009. iesniegumu par SIA „Skrundas komunālā 
saimniecība” revidentes apstiprināšanu.  
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas 
nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus arī citos likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties 
uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 36.pantu, kas nosaka, ka „kapitālsabiedrības valde vai padome nevar celt 
iebildumus pret dalībnieku (akcionāru) sapulces ievēlēto revidentu”, atklāti balsojot, „par” – 9 
(Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, 
Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, 
Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 
 - apstiprināt 2011. gadam SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidenti Lidiju 
 GAILĀNI, dzīvo …, Rīgā. 

 

4. § 
Par SIA “Skrundas TV” pamatkapitāla palielināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām” 
43. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka “sabiedrības pamatkapitālu var palielināt 
dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu 
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daļu skaitu”, atklāti balsojot, „par” - 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 
KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards 
VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 
Skrundas novada dome nolemj: 
 1. Palielināt SIA “Skrundas TV”, reģ. Nr. 50003293241, pamatkapitālu par LVL 
 6’000.00 (seši tūkstoši latu), 
 2. Iemaksāt SIA “Skrundas TV” kontā pamatkapitāla palielināšanai naudas summu 
 sekojošā apmērā un termiņos: 
  2.1. piecu darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža jāsamaksā LVL 
  2’000.00 (divi tūkstoši latu), 
 2.2. līdz 10.04.2010. jāsamaksā LVL 1’000.00 (viens tūkstotis latu), 
 2.3. līdz 10.05.2010. jāsamaksā LVL 1’000.00 (viens tūkstotis latu), 
 2.4. līdz 10.06.2010. jāsamaksā LVL 1’000.00 (viens tūkstotis latu), 
 2.5. līdz 10.07.2010. jāsamaksā LVL 1’000.00 (viens tūkstotis latu), 
 3. SIA “Skrundas TV” veikt grozījumus un pamatkapitāla palielināšanas reģistrēšanu 
 LR Uzņēmumu reģistrā divu nedēļu laikā pēc 2011. gada 10. jūlija, 
 4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
   

5. § 
Par Skrundas novada pašvaldības dienesta  

autotransporta izmantošanas noteikumu apstiprināšanu  
N. KLEINBERGA 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” 5.2 panta piekto daļu, kas nosaka, ka “lai nodrošinātu šā panta 
noteikumu izpildi, pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes izdod normatīvo aktu par 
autotransporta izmantošanas kārtību, nosakot arī to personu loku, kuras atbilstoši šā panta 
noteikumiem drīkst lietot attiecīgo autotransportu” , atklāti balsojot, “par” - 9 (Dzintra VEĢE, 
Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars 
GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), 
“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
 - Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības dienesta autotransporta izmantošanas 
 noteikumus (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.). 
 

6. § 
Par A. B. iesniegumu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata A. B., dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā, 15.03.2011. 
Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu ar lūgumu atļaut atslēgties no centralizētās 
apkures sistēmas. Iesniegumam pievienots dzīvokļa …., Skrundā, Skrundas novadā, 
centrālapkures atslēgšanas tehniskais projekts. 
2. Pamatojoties uz LR Enerģētikas likuma 50. pantu, kas nosaka, ka “ēku un būvju 
īpašniekiem ir tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu”, 52. pantu, kas nosaka, ka 
“ēku un būvju pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai vai atslēgšana no tās 
nedrīkst traucēt siltuma saņemšanu pārējiem šīs sistēmas lietotājiem”, Skrundas pilsētas ar 
lauku teritoriju domes 12.12.2000. noteikumiem “Noteikumi par centralizētās apkures 
sistēmas atslēgšanu dzīvokļos Skrundas pilsētā”, atklāti balsojot, “par” - 9 (Dzintra VEĢE, 
Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars 
GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), 
“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
 2.1. atļaut A. B., dzīvo …, Skrundā, Skrundas novadā, atslēgt  centralizēto apkures 
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sistēmu dzīvoklī, ievērojot Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju  domes 12.12.2000. 
noteikumu “Noteikumi par centralizētās apkures sistēmas  atslēgšanu dzīvokļos Skrundas 
pilsētā” nosacījumus, 
 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI. 

 

7. § 
Par dzīvokļa “Sieksātes pagasta namā”, Sieksātē, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, īres un komunālo maksājumu apstiprināšanu  
N. KLEINBERGA 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 
“pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai 
tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas 
noteikumus”, 11.3 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās telpas īres līgumā nosakāmi 
tie pakalpojumu veidi, kurus dzīvojamās telpas lietošanas laikā saņem īrnieks: 
1)pamatpakalpojumi, kuri ir nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkure, 
aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana); 2)papildpakalpojumi, par kuru 
sniegšanu izīrētājs un īrnieks vienojušies dzīvojamās telpas īres līgumā (karstais ūdens, gāze, 
elektrība, garāža, autostāvvieta u.c.) un no kuriem īrnieks var atteikties, divas nedēļas iepriekš 
rakstveidā brīdinot izīrētāju”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis 
SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars 
GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), 
“pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. noteikt dzīvoklim “Sieksātes pagasta namā”, Sieksātē, Rudbāržu pagastā, 
Skrundas novadā, ar kopējo platību 50.7 m2, koplietošanas telpas 4.36 m2 : 
 - īres maksu Ls 7.17/mēnesī (Ls 0.13/m2), 
 - maksu par ūdeni un kanalizāciju Ls 1.98/mēnesī, 
 - maksu par apkuri Ls 60.85/mēnesī, no kuriem maksa par malku Ls 
 25.36/mēnesī, kurinātāja alga Ls 35.5/mēnesī, 
2.2. sagatavot dzīvokļa “Sieksātes pagasta namā”, Sieksātē, Rudbāržu pagastā, 
Skrundas novadā, īres līgumu, 
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI. 

 

8. § 
Par īres maksas apstiprināšanu Raņķu pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA, A. ZĪDERE, A. RUDZROGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa Valda 
DANENBERGA 09.03.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par īres un 
apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Raņķu pagastā. Sēdes vadītāja Nellija 
KLEINBERGA ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
Deputāte Aldona ZĪDERE lūdz izskaidrot terminus: īres maksa, apsaimniekošanas maksa un 
īres peļņa. 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Aivars RUDZROGA paskaidro, 
ka īres maksa sastāv no apsaimniekošanas maksas, kas šajā gadījumā būs 11 santīmi un īres 
peļņas – 4 santīmi. 
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 
“pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai 
tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas 
noteikumus”, 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 
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līdzekļus”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars 
PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - 1 (Inga FLUGRĀTE), „atturas” – nav, Skrundas 
novada dome nolemj: 

2.1. noteikt Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ar 01.04.2011. īres maksu Ls 0.15/m2 
(īres dzīvokļu saraksts – pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.), 
2.2. segt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksas starpību Ls 294.75 (divi simti 
deviņdesmit četri lati un 75 santīmi) apmērā, 
2.3. finansējuma avots – 2011. gada Raņķu pagasta mājokļu apsaimniekošanai 
paredzētie līdzekļi, 
2.4. lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā, 
2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI, 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU. 

 

9. § 
Par telpu nomu Skrundas kultūras namā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa Valda 
DANENBERGA 09.03.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par telpu 
nomu Skrundas kultūras namā. 
2. 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” – 9 (Dzintra 
VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona 
ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Nellija 
KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. iznomāt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” , reģ. Nr. ….., uz 1 gadu telpas 
53.8 m2 platībā (plāns – pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.) Skrundas kultūras namā, Lielā ielā 
1A, Skrundā, Skrundas novadā, 
2.2. noslēgt telpu nomas līgumu, nosakot nomas maksu Ls 0.20/m2  + PVN,  
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI. 

 

10. § 
Par nosaukumu un adreses piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA sagatavoto 
lēmuma projektu par nosaukumu un adreses piešķiršanu. Skrundas novada pašvaldībā 21.02.2011. 
saņemts AS „Sadales tīkli”, Rietumu reģiona, reģ. Nr. …, adrese …., Liepāja, iesniegums par 
nosaukumu un adrešu piešķiršanu STP būvēm, izskata zemes ierīkotāja Normunda 
DANENBERGA priekšlikumus par nosaukumu un adrešu piešķiršanu pašvaldībai piekrītošiem 
zemes gabaliem.  
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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” – 9 (Dzintra 
VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, 
Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), 
“pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. piešķirt AS „Latvenergo” bilancē esošām transformatoru būvēm: 
 2.1.1. STP-6007, kura atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr. …,  

 nosaukumu un adresi Saldus iela 12A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 
 2.1.2. STP-6017, kura atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr. …,  

 nosaukumu un adresi „Transformators STP-6017”, Rūnaiši, Skrundas pagasts,  
 Skrundas novads, LV-3326, 

 2.1.3. STP-6008, kura atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr. …,  
 nosaukumu un adresi „Transformators STP-6008”, Pumpuri, Skrundas pagasts,  
 Skrundas novads, LV-3326, 
 2.2. piešķirt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam Ciecerē, 
 Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …, 0.2484 ha platībā,  nosaukumu 
un adresi Cieceres iela 4B, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads,  LV-3326, zemes 
gabala lietošanas mērķis – 1106 – transportlīdzekļu garāžu apbūve, 

2.3. piešķirt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam Jaunmuižā, 
 Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …., 15.8 ha platībā,  nosaukumu 
„Antuļu centrs”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads,  LV-3307, zemes gabala 
lietošanas mērķis – 0101 – lauksaimniecība, 

2.4. piešķirt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam „Pie Antuļu 
 centra”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …,  5.4 
ha platībā, nosaukumu „Jaunantuļi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas  novads, LV-
3307, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – lauksaimniecība,  

2.5. piešķirt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam „Pie 
 Jauncieceres”, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …, 7.5 ha 
platībā, nosaukumu „Lejasciecere”, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas  novads, LV-3326, 
zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – lauksaimniecība, 

2.6. piešķirt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam Raņķu pagastā, 
 Skrundas novadā, kadastra Nr. …., 15.8 ha platībā, nosaukumu „Ulmaņu  priedītes”, 
Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala lietošanas mērķis  – 0102 – 
mežsaimniecība,  

2.7. piešķirt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam Rudbāržu 
 pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …, 21.5 ha platībā, nosaukumu  „Nogāze”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala lietošanas  mērķis – 0101 – 
lauksaimniecība,  

2.8. piešķirt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam Rudbāržu 
 pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …, 15.4 ha platībā, nosaukumu  „Zem 
dārziņiem”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala  lietošanas mērķis – 
0101 – lauksaimniecība,  

2.9. piešķirt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam Rudbāržu 
 pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …, 18.1 ha platībā, nosaukumu  „Pie 
Jaunvanagiem”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala  lietošanas 
mērķis – 0101 – lauksaimniecība, 

2.10. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 
 DANENBERGU. 
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11. § 
Par  saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „…”, reģ. Nr. …, juridiskā adrese …, …, Mārupes 
novads, 16.03.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par saimniecības 
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, izskata SIA „…”, reģ. Nr. …, juridiskā adrese …, …, 
Raņķu pagasts, Skrundas novads, 16.03.2011. 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” - 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga 
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars 
PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 
nolemj:  
 2.1. sadalīt saimniecību „…”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  atdalāmiem 
zemes gabaliem 25.22 ha platībā, kadastra Nr. …, un 9.48 ha  platībā, kadastra Nr. …, 
piešķirt nosaukumu „Dūrupe”, Skrundas pagasts,  Skrundas novads, LV - 3326, zemes 
lietošanas mērķis – 0101 – lauksaimniecība, 
 2.2. sadalīt saimniecību „….”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 
 zemes gabalam 26.68 ha platībā, kadastra Nr. …, piešķirt nosaukumu  „Kraķi”, 
Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV - 3323, zemes lietošanas mērķis – 0101  – 
lauksaimniecība, 
 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu 
 DANENBERGU. 
 

12. § 
Par saimniecības sadalīšanu, pievienošanu  

piederošam īpašumam un nosaukuma piešķiršanu 
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 
sagatavoto lēmuma projektu par saimniecības sadalīšanu, pievienošanu piederošam īpašumam 
un nosaukuma piešķiršanu. Skrundas novada pašvaldībā 17.02.2011. saņemts D. Č., dzīvo …, 
Zirņu pagastā, Saldus novadā, iesniegums par saimniecības sadalīšanu, pievienošanu 
piederošam īpašumam  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” - 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga 
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars 
PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 
nolemj:  
 2.1. sadalīt saimniecību „…”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,  atdalāmo 
zemes gabalu 9.0 ha platībā, kadastra Nr. … pievienot  piederošam īpašumam „…”, 
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un atdalām  zemes gabalam piešķirt nosaukumu 
„Priednieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,  LV-3320, zemes lietošanas mērķis – 0101 



8 

– lauksaimniecība, 
 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 
 DANENBERGU. 

 

13. § 
Par adreses piešķiršanu telpu grupām 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 
sagatavoto lēmuma projektu par adreses piešķiršanu telpu grupām. Skrundas novada 
pašvaldībā 04.03.2011. saņemts I. K., dzīvo …, …, Skrundas novadā, iesniegums 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” - 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga 
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars 
PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 
nolemj:  
 2.1. piešķirt adreses telpu grupām mājīpašumam …, Skrundā,  Skrundas novadā : 

 2.1.1. ar kadastra apzīmējumu …, adresi Amatnieku iela  16 - 1, 
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

 2.1.2. ar kadastra apzīmējumu …, adresi Amatnieku iela   16 - 2, 
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

 2.1.3. ar kadastra apzīmējumu …, adresi Amatnieku iela   16 - 3, 
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 
 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 
 DANENBERGU. 

14. § 
Par adrešu maiņu 
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 
priekšlikumu par adrešu 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 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 
balsojo, “par” - 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga 
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars 
PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 
nolemj:  
 2.1. izmainīt adresi adreses objektam ”…”, …, …, Nīkrāces pagasts,  Skrundas 
novads (adreses kods …), (kadastra apzīmējums … un …), uz adresi Vēju iela 3, Dzelda, 
Nīkrāces pagasts, Skrundas  novads, LV-3320,  
 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 
 DANENBERGU. 

 

15. § 
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Par nosaukumu apstiprināšanu ielām 
N. KLEINBERGA 

 
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 
priekšlikumu par nosaukumu apstiprināšanu ielām.  
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” un 
Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta teritorijas plānojumu no 19.06.2006., atklāti balsojo, “par” 
- 8 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, 
Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Nellija 
KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – 1 (Dzintra VEĢE), Skrundas novada dome nolemj:  
 2.1. apstiprināt ielai „6282D011 Jasmīnu iela”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 
 kadastra Nr. …, 0.1377 ha platībā, nosaukumu „6282D011 Jasmīnu iela”, 
 Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, un adresi Jasmīnu iela, Rudbārži, 
 Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala lietošanas mērķis –  1101 
 – zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estekādēm u.c., 
 2.2. apstiprināt ielai „6282D012 Alejas iela”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 
 kadastra Nr. …, 1.1369 ha platībā, nosaukumu „6282D012 Alejas iela”,  Sieksāte, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, un adresi Alejas iela, Sieksāte,  Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads, LV-3325, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101  – zeme zem 
koplietošanas ceļiem – ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estekādēm u.c., 

2.3. apstiprināt ielai „6282D013 Kalna iela”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 
 kadastra Nr. 6282 005 0170, 0.4122 ha platībā un kadastra Nr. …, 0.1571  ha 
platībā, nosaukumu „6282D013 Kalna iela”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
 novads, un adresi Kalna iela, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, 
 zemes gabalu lietošanas mērķis – 1101 – zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām, 
 šosejām, tuneļiem, tiltiem, estekādēm u.c., 
 2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 
 DANENBERGU.  

 

16. § 
Par  zemes gabala nomāšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA  
priekšlikumu par zemes gabala nomāšanu. 
2. Pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības 24.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 6/2010 “Par 
Skrundas novada teritorijas plānojumu” 4. punktu un LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka “pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā 
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”, atklāti balsojo, “par” - 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis 
SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, 
Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – 
nav, Skrundas novada dome nolemj:  
  2.1. nomāt zemes gabalu „Kalna Kušaiņi”, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas 
 novadā, kadastra Nr. …, 15.2 ha platībā, ūdensvada izbūvei uz 10 gadiem, 
 2.2. noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, t.i. Ls 
 188.48 (viens simts astoņdesmit astoņi lati un 48 santīmi), zemes kadastrālā vērtība 
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 Ls 3769.60 (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi lati un 60 santīmi) (kadastrālā 
 vērtība var mainīties pa gadiem),  
 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu                   
 DANENBERGU.                          

 

17. §  
Par zemes izdalīšanu un adreses piešķiršanu būvei un zemes gabalam Skrundas novadā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata AS „…” Rietumu reģiona, reģ. Nr. …, adrese …, Liepāja, 
17.02.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par zemes izdalīšanu un 
adreses piešķiršanu būvei un zemei Skrundas novadā. 
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” un LR 
likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 8. panta 4.1 daļu, kas nosaka, ka “uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas 
personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas 
akciju sabiedrības “Latvenergo” īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un kura 
ir nepieciešama valsts komercdarbības veikšanai”, atklāti balsojo, “par” - 9 (Dzintra VEĢE, 
Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars 
GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), 
“pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  
 2.1. izdalīt 80 m2 lielu zemes gabalu no zemes gabala „…”, Jaunmuižā,  Skrundas 
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …, AS „…”  valdījumā esošās transformatoru 
apakšstacijas STP-6053 uzturēšanai, zemes gabala  platība var tikt precizēta pie 
instrumentālās uzmērīšanas, 
 2.2. piešķirt AS „…” valdījumā esošai transformatoru apakšstacijai STP-6053  un 
zemes gabalam 80 m2 platībā nosaukumu un adresi „Transformators STP-6053”, 
 Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, 
 2.3. noteikt zemes gabala lietošanas mērķi – 1201 – ar maģistrālajiem elektropārvades 
 un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
 un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
 apbūve, 
 2.4. noteikt servitūta ceļu zemes gabalam „…”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, 
 Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 015 0254, par labu zemes gabalam 
 „Transformators STP-6053”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 
 DANENBERGU. 
 

18. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Kalna Kušaiņi”, Kušaiņos, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata J. K., dzīvo …, …, Baldones novadā, 07.03.2011. Skrundas 
novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu un nosacījumu 
noteikšanu zemes ierīcības sadales projekta izstrādei. 
2. Pamatojoties uz LR „Zemes ierīcības likuma” 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka zemes 
ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta 3.punktu, kas nosaka, ka zemes 
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ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” no 11.12.2007. 11.punktu, kas nosaka, ka projekta izstrādes 
procesā vietējā pašvaldība, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto 
grafisko pielikumu: 1)pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un 
nosacījumiem; nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām 
projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses; 2)nosaka prasības grafiskās daļas 
izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni; 3)var uzdot konkretizēt nekustamā 
objekta apgrūtinājumus; 4)var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas 
virszemes vai apakšzemes komunikācijām, ja tām noteiktas aizsargjoslas; 5)var noteikt 
izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus. 
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, zemes īpašnieka Jura 
KURMJA zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Kalna 
Kušaiņi”, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots. 
Atklāti balsojot, “par” - 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, 
Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, 
Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 
dome nolemj:  
 3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Kalna Kušaiņi”, Kušaiņos, 
 Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …, zemes ierīcības  projektu 
sakarā ar zemes gabala sadalīšanu, 
 3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 
  3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 
  3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 
  zemes robežu un situāciju plāns, 
 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 
 3.4. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar 
 lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007., 

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 
 DANENBERGU. 
  

19. § 
Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par uzņemšanu 
dzīvokļu rindā. 
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā 
23.02.2011. saņemts G. D., dzīvo …,…, Skrundas novadā, iesniegums par uzņemšanu 
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” - 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga 
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars 
PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav,  Skrundas novada dome 
nolemj: 

3.1. uzņemt G. D., dzīvo …, ..., Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

 3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas vietnieci 
 Nadiju ZANKOVSKU. 
 

20. § 
Par izslēgšanu no dzīvokļu rindas 
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N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par izslēgšanu 
no dzīvokļu rindas. 
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. ar Raņķu pagasta padomes 28.09.2006. lēmumu Z. J., dzīvo …, ...  pagastā, 
Skrundas novadā, uzņemta dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā kā persona, kas ar 
dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 28.02.2011. saņemts Z. J. iesniegums par  izslēgšanu 
no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra, 
2.3.  ar Raņķu pagasta padomes 27.10.2005. lēmumu I. G., dzīvo …”, ...  pagastā, 
Skrundas novadā, uzņemta dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā kā persona, kas ar 
dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 28.02.2011. saņemts I. G. iesniegums  par  izslēgšanu 
no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra. 

3. Pamatojoties uz LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta pirmās 
daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja tā atsakās no 
palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu”, atklāti balsojot „par” - 9 (Dzintra VEĢE, 
Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars 
GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), 
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izslēgt Z. J., dzīvo …, ... pagastā, Skrundas novadā, no  dzīvokļu jautājumu 
risināšanas reģistra, 
3.2. izslēgt I. G., dzīvo …, ... pagastā, Skrundas novadā, no dzīvokļu jautājumu 
risināšanas reģistra, 

 3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas vietnieci 
 Nadiju ZANKOVSKU. 
 

21. § 
Par starpnovadu izglītības iestāžu pedagogu apvienības darbības nolikumu  

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu, kas nosaka, ka 
“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, 
atklāti balsojot, “par” - 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, 
Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, 
Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 
dome nolemj: 
 - Apstiprināt starpnovadu izglītības iestāžu pedagogu apvienības darbības nolikumu 
 (pielikums Nr. 6 uz 1 lp.).  
 

22. § 
Biedrības “...” iesniegums  

N. KLEINBERGA, I. GRUNDMANIS 
 

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA informē par Skrundas novada pašvaldībā 
21.03.2011. saņemto biedrības “...”, reģ. Nr. …, adrese …, Liepāja, iesniegumu par LR 
čempionāta 3. posma sacensību rallijsprintā “Kalnamuiža 2011” sporta automašīnām rīkošanu 
šā gada 30. aprīlī un 01. maijā. Nellija KLEINBERGA paskaidro, ka pēc iepriekšējā 
iesnieguma no biedrības par rallija organizēšanu noraidīšanas, biedrība ir gatava rīkot ralliju 
ceļa posmā Sieksāte – Valtaiķi (karte – pielikums Nr. 7 uz 1 lpp.). 
Deputāts Ivars GRUDMANIS informē par rallija maršrutu. 
Nellija KLEINBERGA paskaidro, ka slēdzot līgumu, tajā būs iestrādāti punkti par rallijā 
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izmantoto autoceļu sakārtošanu pēc sacensībām, tāpat nepieciešami saskaņojumi no 
robežojošo zemju īpašniekiem, ja tādi šajā ceļa posmā ir.  
2. Pamatojoties uz LR Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7. panta trešo 
daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis visas šā 
likuma prasības, vai pieteiktais pasākums netraucēs citu attiecīgajai pašvaldībai agrāk 
pieteiktu publisku pasākumu norisi, vai tas neapdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību, 
cilvēku dzīvību vai veselību, un pieņem attiecīgu motivētu lēmumu — izsniegt atļauju šā 
pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai atlikt (ne ilgāk kā uz piecām 
darbdienām) iesnieguma izskatīšanu lēmumā norādīto trūkumu novēršanai”, atklāti balsojot, 
„par” - 8 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga 
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Nellija 
KLEINBERGA), “pret” - 1 (Ainars PIĻECKIS), „atturas” - nav, Skrundas novada dome 
nolemj: 
 2.1. izsniegt atļauju biedrībai “...”, reģ. Nr. …, adrese …, Liepāja, LR čempionāta 3. 
posma rallijsprintā sporta automašīnām  organizēšanai, ātrumposmiem izmantojot 
pašvaldības autoceļus posmā Sieksāte –  Valtaiķi (karte – pielikums Nr. 7 uz 1 lpp.), 
sacensību laikā slēdzot satiksmi,  
 2.2. slēgt līgumu ar biedrību “....”, reģ. Nr. …, adrese …, Liepāja, par autoceļu 
sakārtošanu pēc sacensībām, 
 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI. 

 

23. § 
Par izmaiņām deleģēšanas līgumā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, kas nosaka, ka “šā likuma 
15. pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Šo 
funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts 
citādi”, 77.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts 
īpašuma un no citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un 
rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā” un ceturto daļu, kas nosaka, ka “to īpašuma daļu, kas 
nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā 
kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā noteiktajā kārtībā 
to privatizētu vai atsavinātu”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu, kas nosaka, 
ka “privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas 
paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas 
noteikumus”, 41.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “publiska persona var deleģēt pārvaldes 
uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. Deleģējot 
pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā publiskā persona”, 
42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes 
uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, 
reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus”, 45.panta otro daļu, kas 
nosaka, ka “par pastarpinātās pārvaldes iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās 
atvasinātās publiskās personas orgāns, kas informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā 
atvasinātā publiskā persona ir padota. Ja deleģēšanas termiņš pārsniedz gadu, deleģēšanas 
līgumu pirms tā noslēgšanas saskaņo ar šo tiešās pārvaldes iestādi”, 46. pantu, kas nosaka, ka 
“deleģēšanas līgumā norāda: 1) līdzējus; 2) deleģēto pārvaldes uzdevumu un normatīvo aktu, 
ar kuru attiecīgais uzdevums nodots deleģētāja kompetencē; 3) deleģētā pārvaldes uzdevuma 
izpildes termiņu un kārtību; 4) līdzēju konkrēto atbildību; 5) uzdevuma izpildes kvalitātes 
novērtējuma kritērijus, bet, ja līguma priekšmets ir vienreizējs uzdevums, — arī sasniedzamos 
rezultātus; 6) savstarpējo norēķinu kārtību, finansu un citu resursu piešķiršanas noteikumus; 
7) regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtību; 8) pilnvarotās personas darbības 
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uzraudzības kārtību; 9) līguma spēkā stāšanās kārtību; 10) līguma darbības termiņu; 11) citus 
būtiskus līguma nosacījumus”, atklāti balsojot, „par” - 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis 
SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars 
GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), 
„pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  
 1. Izdarīt izmaiņas Skrundas novada domes 28.12.2010. sēdē apstiprinātajā 
 deleģēšanas līgumā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, pievienojot 
 līgumam pielikumus Nr. 3, 4 (pielikums Nr. 8 uz 2 lpp.), 
 2. Izdarīt izmaiņas deleģēšanas līgumā, nododot SIA “Skrundas komunālā 
 saimniecība” pārvaldīšanai un apsaimniekošanai mājas “Grenčukrogs” un “Vijolītes”, 
 Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 
 3. Slēgt vienošanos pie deleģēšanas līguma, 
 4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI. 
 

24. § 
Par biedrības “...” iesniegumu  

N. KLEINBERGA, R. KRONLAKA 
 

1. Skrundas novada dome izskata ģimeņu biedrības “Atvasītes”, reģ. Nr. …, valdes 
priekšsēdētājas S. G. 17.03.2011. iesniegumu par finansējuma Ls 100.00 (viens simts lati) 
apmērā piešķiršanu sporta dienas organizēšanai. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA 
atbalsta iesniegumā minēto ieceri, bet ar nosacījumu, ka sporta diena tiek  organizēta visiem 
novada bērniem – invalīdiem. Šī gada budžetā nauda nevalstiskajām organizācijām ir 
paredzēta, ir plānots palīdzēt ar līdzfinansējumu, ja piedalās projektos, bet nav plānots 
finansēt pasākumus. Nellija KLEINBERGA uzsver, ka biedrībai “Atvasītes” jāiesniedz domē 
precizēta pasākuma izdevumu tāme, jāpiesaista pasākumam visi novada bērni – invalīdi 
vecumā līdz astoņpadsmit gadiem. 
Deputāte Rudīte KRONLAKA izsaka savu viedokli, ka pašvaldībai jāorganizē projektu 
konkurss, kurā var piedalīties visas novada nevalstiskās organizācijas un pretendēt uz 
finansējumu. 
Deputāti izvērtē situāciju. 
Ņemot vērā deputātu viedokli un izvērtējot situāciju kopumā, Nellija KLEINBERGA ierosina 
ģimeņu biedrības “Atvasītes” iesniegumu novirzīt izskatīšanai sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejā, uzaicinot uz komitejas sēdi biedrības pārstāvjus, pārskatīt saistošos 
noteikumus par līdzfinansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu 
realizācijai. 
Rudīte KRONLAKA ierosina pašvaldībai izvirzīt prioritātes un organizēt projektu konkursus 
nevalstiskajām organizācijām. 
Atklāti balsojot, „par” – 9 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, 
Inga FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, 
Ainars PIĻECKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 
dome nolemj:  
 - Novirzīt ģimeņu biedrības “Atvasītes”, reģ. Nr. …, valdes priekšsēdētājas  S. G. 
17.03.2011. iesniegumu izskatīšanai sociālo, izglītības un kultūras  jautājumu 
komitejai. 
 

25. § 
Par Skrundas novada domes 27.01.2011. lēmuma (prot. Nr. 2, 15.§)  

“Par komandējumu domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI” atcelšanu 
N. KLEINBERGA 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, 
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ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, 
„par” – 8 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga 
FLUGRĀTE, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars 
PIĻECKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās priekšsēdētāja Nellija 
KLEINBERGA, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 
 - Atcelt Skrundas novada domes 27.01.2011. lēmumu (prot. Nr. 2, 15.§) “Par 
 komandējumu domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI”.   
 

 
26. § 

Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI  
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS 21.03.2011. 
iesniegumu par atmaksātu atvaļinājuma dienu 19., 20., 21. aprīlī piešķiršanu. 
2. 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” - 
8 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, 
Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS), 
„pret” – nav, „atturas” – nav, balsojumā nepiedalās priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA, 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 
pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:  
  2.1. piešķirt domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI atmaksātas ikgadējā 
 atvaļinājuma dienas no 19.04.2011. līdz 21.04.2011., 
 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. 
 
 
Sēdi vadīja         N. Kleinberga  
         25.03.2011.  
 
Sēdi protokolēja       E. Pole 
         25.03.2011.  


