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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000015912 
Raiņa iela 11, Skrunda, LV – 3326 

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

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Nr. 5 

 
Skrundas novadā, Skrundā 

2011. gada 28. aprīlī 
Sēde sasaukta plkst. 1000 

Sēdi atklāj plkst. 1000 

 
Darba kārtība: 
1. Par biedrības Līnijdejotāju kluba “Jautrie zābaciņi” valdes priekšsēdētājas Iritas 
RUMBENIECES iesniegumu  
2. Par G. S. iesniegumu par finansiālu atbalstu vannas istabas pārbūvei 
3. Par Skrundas novada Pašvaldības policiju 
4. Par grozījumiem amatu sarakstā 
5. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2011 “Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 8/2009 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
6. Par maksātnespējīgās VAS “Latvijas Nafta” parāda cesiju 
7. Par nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
8. Par īres maksas apstiprināšanu Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 
9. Par īres maksas apstiprināšanu Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 
10. Par pašvaldības dzīvokļa pārbūvi 
11. Par telpu nodošanu apakšnomā 
12. Par dzīvojamās mājas Ventas ielā 4, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas 
tiesību nodošanu 
13. Par dzīvojamās mājas Cieceres ielā 19, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 
apsaimniekošanas tiesību nodošanu 
14. Par SIA “ANDERSON BALTIC” valdes priekšsēdētāja Arvja ŠTEINBERGA iesniegumu  
15. Par Skrundas novada teritorijas attīstības programmas 2014. - 2020. izstrādes uzsākšanu 
16. Par piedalīšanos projektā “Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas 
novadā” 
17. Par piedalīšanos projektā “Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas 
novadā” 
18. Par piedalīšanos projektā “Estrādes rekonstrukcija Skrundas pilsētā” 
19. Par atteikšanos no lietošanā piešķirtās zemes 
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu 
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ventas Līcenieki”, Skrundā, 
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 
22. Par uzmērītā zemes gabala platības apstiprināšanu 
23. Par nosaukumu maiņu 
24. Par zemes gabala iznomāšanu 
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25. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 
26. Par dzīvokļu piešķiršanu 
27. Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” darbu vasarā 
28. Par grozījumiem Skrundas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā 
 
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA  
Sēdi protokolē  - novada domes sekretāre Eva POLE 
 
Piedalās - 
Deputāti:  Gunta STEPANOVA 
  Andris Vilnis SADOVSKIS 
  Rudīte KRONLAKA  
  Ainārs ZANKOVSKIS  
  Aldona ZĪDERE  
  Ivars GRUNDMANIS  
  Inta BERGMANE 
  Santa LENCBERGA 
  Juris JAUNZEMS   
 
Sēdē nepiedalās deputāti -  
Marina LĀKUTE (aizņemta pamatdarbā) 
Dzintra VEĢE (slima) 
Inga FLUGRĀTE (seminārā Rīgā) 
Rihards VALTENBERGS (seminārā Siguldā) 
Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  
 
Klausās  
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Benita LIELĀMERE 
p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 
zemes ierīkotājs     Normunds DANENBERGS  
attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  
  valdes priekšsēdētājs  Aivars RUDZROGA 
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 
finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 
administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Nadija ZANKOVSKA 
būvvaldes vadītājs     Ēriks Ernests ŠĶUPELIS 
 
Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus 
jautājumus: 
1. Par finansiālu atbalstu galda hokejistiem 
2. Biedrības “Lejaskurzeme” iesniegums par finansiālu atbalstu 
3. Par izbraukuma tirdzniecību 
4. Par zemju izvērtēšanu lauku apvidos 
5. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 22. kongresā 
6. Par Skrundas novada skolēnu un skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās 
7. Par Skrundas novada pašvaldības 2010. gada pārskata apstiprināšanu 
8. Par piedalīšanos projektā “My Social Responsibility” 
 
Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai tos  
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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” - 9 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs 
ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Juris 
JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome 
nolemj: 
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 
1. Par biedrības Līnijdejotāju kluba “Jautrie zābaciņi” valdes priekšsēdētājas Iritas 
RUMBENIECES iesniegumu  
2. Par G.S.iesniegumu par finansiālu atbalstu vannas istabas pārbūvei 
3. Par Skrundas novada Pašvaldības policiju 
4. Par grozījumiem amatu sarakstā 
5. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2011 “Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 8/2009 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
6. Par maksātnespējīgās VAS “Latvijas Nafta” parāda cesiju 
7. Par nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
8. Par īres maksas apstiprināšanu Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 
9. Par īres maksas apstiprināšanu Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 
10. Par pašvaldības dzīvokļa pārbūvi 
11. Par telpu nodošanu apakšnomā 
12. Par dzīvojamās mājas Ventas ielā 4, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas 
tiesību nodošanu 
13. Par dzīvojamās mājas Cieceres ielā 19, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 
apsaimniekošanas tiesību nodošanu 
14. Par SIA “ANDERSON BALTIC” valdes priekšsēdētāja Arvja ŠTEINBERGA iesniegumu  
15. Par Skrundas novada teritorijas attīstības programmas 2014. - 2020. izstrādes uzsākšanu 
16. Par piedalīšanos projektā “Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas 
novadā” 
17. Par piedalīšanos projektā “Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas 
novadā” 
18. Par piedalīšanos projektā “Estrādes rekonstrukcija Skrundas pilsētā” 
19. Par atteikšanos no lietošanā piešķirtās zemes 
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu 
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ventas Līcenieki”, Skrundā, 
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 
22. Par uzmērītā zemes gabala platības apstiprināšanu 
23. Par nosaukumu maiņu 
24. Par zemes gabala iznomāšanu 
25. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 
26. Par dzīvokļu piešķiršanu 
27. Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” darbu vasarā 
28. Par grozījumiem Skrundas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā 
29. Par finansiālu atbalstu galda hokejistiem 
30. Biedrības “Lejaskurzeme” iesniegums par finansiālu atbalstu 
31. Par izbraukuma tirdzniecību 
32. Par zemju izvērtēšanu lauku apvidos 
33. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 22. kongresā 
34. Par Skrundas novada skolēnu un skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās 
35. Par Skrundas novada pašvaldības 2010. gada pārskata apstiprināšanu 
36. Par piedalīšanos projektā “My Social Responsibility” 
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1. § 
Par biedrības Līnijdejotāju kluba “Jautrie zābaciņi”  

valdes priekšsēdētājas Iritas RUMBENIECES iesniegumu   
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata biedrības Līnijdejotāju kluba “Jautrie zābaciņi”, reģ. Nr. 
40008081796, adrese Medema iela 10 – 37, Baloži, Ķekavas novads, valdes priekšsēdētājas 
Iritas RUMBENIECES Skrundas novada pašvaldībā 12.04.2011. saņemto iesniegumu par 
finansiālu atbalstu Skrundas novada dejotājiem pārstāvot savu novadu un valsti starptautiskās 
līnijdejotāju sacensībās Nīderlandē no 01.07.2011. līdz 03.07.2011. un Lietuvā no 14.10.2011. 
līdz 16.10.2011. 
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” – 9 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 
Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta 
BERGMANE, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 
Skrundas novada dome nolemj: 
 2.1. novirzīt Ls 200.00 (divi simti lati un 00 santīmi) no 2011. gada pamatbudžeta 
 līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem biedrībai Līnijdejotāju klubam “Jautrie 
 zābaciņi”, reģ. Nr. 40008081796, adrese Medema iela 10 – 37, Baloži, Ķekavas 
 novads, atbalstot Skrundas novada dejotāju dalību starptautiskās līnijdejotāju 
 sacensībās Nīderlandē no 01.07.2011. līdz 03.07.2011. un Lietuvā no 14.10.2011. līdz 
 16.10.2011., 
 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 
 MUCENIECI. 
 

2. § 
Par G. S. iesniegumu par finansiālu atbalstu vannas istabas pārbūvei 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata G. S., dzīvo Skrundas novadā, 30.03.2011. Skrundas novada 
pašvaldībā saņemto iesniegumu par vannas istabas pielāgošanu invalīda vajadzībām, 
pašvaldībai apmaksājot nepieciešamos darbus. 
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par sociālo drošību” 11. pantu, kas nosaka, ka “personai, kura 
saviem spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kura nesaņem ne no 
viena cita pietiekamu palīdzību, ir tiesības uz personisku un materiālu palīdzību, kas atbilst tās 
vajadzībām, dod iespēju pašpalīdzībai un veicina tās iesaistīšanos sabiedrības dzīvē”, atklāti 
balsojot, „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, 
Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Juris 
JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 
nolemj: 
 2.1. piešķirt G. S., dzīvo Skrundas  novadā, Ls 250.49 (divi simti piecdesmit lati un 49 
santīmi) (pielikumā lokālā tāme  dzīvokļa Skrundas novadā, pārbūvei) no Skrundas 
 novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem,  
 2.2.  piešķirtos naudas līdzekļus par vannas istabas pielāgošanu invalīda vajadzībām 
 ieskaitīt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kontā pēc piestādītā rēķina, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI. 
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3. § 
Par Skrundas novada Pašvaldības policiju 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par policiju” 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības 
var izveidot pašvaldības policiju”, piekto daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības policijas 
darbinieku skaitu nosaka attiecīgā pašvaldība. Pašvaldības policijas sastāvā var būt tās 
priekšnieks, viņa vietnieki, vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori, kā arī 
vecākie kārtībnieki, kārtībnieki un jaunākie kārtībnieki. Pašvaldības policisti savus 
pienākumus pilda iekšlietu ministra apstiprinātajā vienota parauga formas tērpā”, astoto daļu, 
kas noska, ka “pašvaldības policijas darbiniekiem ir tiesības šā likuma 14. pantā noteiktajā 
kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot šaujamieročus”, MK 19.06.2007. noteikumiem Nr. 
397 “Pašvaldības policijas paraugnolikums”, atklāti balsojot, “par” - 9 (Gunta STEPANOVA, 
Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, 
Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), 
“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  
 1. Izveidot Skrundas  novada Pašvaldības policiju, 
 2. Apstiprināt Skrundas  novada Pašvaldības policijas nolikumu (pielikums Nr. 1 uz 1 
 lp.), 
 3. Izveidot komisiju sekojošā sastāvā:  
  Domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA – komisijas priekšsēdētāja, 
  pašvaldības izpilddirektors Vilnis GRĀVELIS,  
  Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Dainis EISAKS,  
  Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS, 
  Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE, 
 pretendentu atlasei uz Skrundas  novada Pašvaldības policijas inspektora amata vietu, 
 4. Ievietot laikrakstā “Kurzemnieks” darba sludinājumu pretendentu atlasei uz 
 Skrundas novada Pašvaldības policijas inspektora amata vietu, nosakot šādas 
 minimālās pretendentu prasības:  
  - otrā līmeņa augstākā izglītība vadības zinībās, jurisprundencē, ekonomikā, 
  - iepriekšēja darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības policijā  
  vismaz 10 gadu. 

 

4. § 
Par grozījumiem amatu sarakstā 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „pašvaldība 
atbild par tās izveidoto institūciju darbību, ja likumos nav noteikts citādi”, 21.panta pirmās 
daļas 8.punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības 
iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības 
iestāžu nolikumus”,  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”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 
Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta 
BERGMANE, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 
Skrundas novada dome nolemj:  
 1. Izveidot Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 1 amata vienību – pašvaldības 
 policijas inspektors – profesiju klasifikatora kods 3355 14, nosakot amata algu Ls 
 550.00/mēnesī, 
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 2. Līdzekļu avots – no pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta izpildvarai paredzētiem
 līdzekļiem, koriģējot pamatbudžetu, 
 3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Nadiju 
 ZANKOVSKU un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
   

5. § 
Par saistošo noteikumu Nr. 4/2011 “Grozījumi 2009. gada 22. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 8/2009 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
N. KLEINBERGA 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, 
ka “tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu”, 24.pantu, atklāti balsojot, „par” - 9 
(Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs 
ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Juris 
JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 
nolemj: 
 - Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2011 “Grozījumi 2009. gada 22. oktobra 
 saistošajos noteikumos Nr. 8/2009 “Skrundas novada pašvaldības  nolikums”” 
(pielikums Nr. 2 uz 2 lpp.). 
 

 
Domes sēdei pievienojas deputāte Santa LENCBERGA. Pārējie darba kārtības jautājumi tiek 
izskatīti ar viņas klātbūtni. 

 

 
6. § 

Par maksātnespējīgās VAS “Latvijas Nafta” parāda cesiju 
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “EAST-WEST TRANSIT”, reģ. Nr. 40003295522, 
juridiskā adrese Lubānas iela 66, Rīga, prokūristu S.PETROVA un I.VASIĻEVSKA Skrundas 
novada pašvaldībā 11.04.2011. saņemto vēstuli Nr. 283 no 04.04.2011. par maksātnespējīgās 
PVAS “Latvijas Nafta” parāda pirkumu. 
2. 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”, 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” - 10 (Gunta STEPANOVA, Andris 
Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars 
GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS, Nellija 
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
 2.1. cedēt prasījuma tiesības pret maksātnespējīgo VAS „Latvijas Nafta” Ls 432.00 
 (četri simti trīsdesmit divi lati) apmērā saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
 SIA „EAST–WEST TRANSIT”, reģ. Nr. 40003295522, juridiskā adrese Lubānas iela 
 66, Rīga, 
 2.2. noslēgt ar SIA „EAST–WEST TRANSIT”, reģ. Nr. 40003295522, Cesijas līgumu 
 atbilstoši pielikumam Nr. 3 uz 2 lpp., 
 2.3. pašvaldības grāmatvedībai sagatavot nepieciešamos maksājuma dokumentus 
 atbilstoši Cesijas līguma projekta 2.1. punktam, 
 2.4. pilnvarot domes priekšsēdētāju Nelliju KLEINBERGU parakstīt Cesijas  līgumu. 

 



7 

7. § 
Par nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata VAS “Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr. 40003192154, 
adrese K. Valdemāra iela 31, Rīga, 08.04.2011. Skrundas novada pašvaldībā 08.04.2011. 
saņemto iesniegumu par nekustamo īpašumu nodošanu – pieņemšanu, izskata SIA “Skrundas 
komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA Skrundas novada 
pašvaldībā 19.04.2011. saņemto iesniegumu par īres un apsaimniekošanas maksas 
apstiprināšanu Nīkrāces pagastā.  
2. 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 
uzraudzības kārtību; 9) līguma spēkā stāšanās kārtību; 10) līguma darbības termiņu; 11) citus 
būtiskus līguma nosacījumus”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Andris 
Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars 
GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS, Nellija 
KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. pieņemt no VAS “Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr. 40003192154, adrese K. 
Valdemāra iela 31, Rīga, sekojošus nekustamos īpašumus: 
 2.1.1. “Meža Ozoliņi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 6282 
 004 0071), 
 2.1.2. “Vītoli”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 6282 002 
 0081), 
 2.1.3. “Marģietēni”, Skrundas pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 6229 
 510 0003), 
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 2.1.4.  “Trīsuļi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 6229 009 
 0026), 
 2.1.5. “Sieksātes kazarmas”,  Rudbāržu pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 
 6282 005 0157), 
 2.1.6. “Dālijas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 6229 013 
 0074), 
 2.1.7. “Pumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra Nr. 6229 013 
 0060),  neprivatizētās daļas – dzīvokļi Nr. 2, Nr. 5, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, 
 Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 
 23, Nr. 25, Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29 un Nr. 30 un tiem piederošo 
 kopīpašuma domājamo daļu no zemesgabala, 
2.2. izdarīt izmaiņas Skrundas novada domes 28.12.2010. sēdē apstiprinātajā 
deleģēšanas līgumā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, nododot SIA 
“Skrundas komunālā saimniecība” pārvaldīšanai un apsaimniekošanai nekustamos 
īpašumus: 
 2.2.1. “Vītoli”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 6282 002 
 0081), 
 2.2.2. “Marģietēni”, Skrundas pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 6229 
 510 0003), 
 2.2.3. “Sieksātes kazarmas”,  Rudbāržu pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 
 6282 005 0157), 
 2.2.4. “Dālijas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 6229 013 
 0074), 
 2.2.5. “Pumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra Nr. 6229 013 
 0060), 

 2.3. izdarīt izmaiņas Skrundas novada domes 28.12.2010. sēdē apstiprinātajā 
 deleģēšanas līgumā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, nododot SIA 
 “Skrundas komunālā saimniecība” pārvaldīšanai un apsaimniekošanai mājas Dīķu iela 
 1, Dīķu iela 2, Ziedu iela 4, Ziedu iela 6, Ziedu iela 1, Ozolu iela 2, Torņu iela 3, 
 Torņu iela 5, Ziedu iela 3, Ziedu iela 5, “Granti”, “Ventaslīči”, “Saulstari”, Nīkrāces 
 pagastā, Skrundas novadā, 
 2.4. slēgt vienošanos pie deleģēšanas līguma, 
 2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI. 
 

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

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes 
priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 19.04.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 
iesniegumu par īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Nīkrāces pagasta 
daudzdzīvokļu mājām un radušos naudas starpību starp apsaimniekošanas maksu un īri Ls 
391.76 mēnesī apmaksāt no budžeta līdzekļiem līdz lēmums par īres maksas paaugstināšanu 
stājas spēkā. 
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 
līdzekļus”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 
Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, 
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Santa LENCBERGA, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – 2 (Juris JAUNZEMS, 
Aldona ZĪDERE), Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. noteikt Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar 01.05.2011. īres maksu pēc 
pievienotā saraksta (īres dzīvokļu saraksts – pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.), 
2.2. jautājumu par pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksas starpību Ls 391.76 (trīs 
simti deviņdesmit viens lats un 76 santīmi) / mēnesī izskatīt 2011. gada maija mēneša 
kārtējā domes sēdē, 
2.3. lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā, 

 2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru
 MUCENIECI, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāju Aivaru
 RUDZROGU.   

 

9. § 
Par īres maksas apstiprināšanu Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes 
priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 19.04.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 
iesniegumu par īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Rudbāržu pagasta 
dzīvojamām mājām “Grenčukrogs” un “Vijolītes”, radušos naudas starpību starp 
apsaimniekošanas maksu un īri Ls 70.56 mēnesī apmaksāt no budžeta līdzekļiem līdz lēmums 
par īres maksas paaugstināšanu stājas spēkā. 
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 
līdzekļus”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 
Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, 
Santa LENCBERGA, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – 2 (Juris JAUNZEMS, 
Aldona ZĪDERE), Skrundas novada dome nolemj: 
 2.1. noteikt Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ar 01.05.2011. īres maksu 
 dzīvojamai mājai “Grenčukrogs” - Ls 0.17/m2 un dzīvojamai mājai “Vijolītes” - Ls 
 0.24/m2, 

2.2. jautājumu par pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksas starpību Ls 70.56 
(septiņdesmit lati un 56 santīmi) / mēnesī izskatīt 2011. gada maija mēneša kārtējā 
domes sēdē, 
2.3. lēmums stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā, 

 2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru
 MUCENIECI, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāju Aivaru
 RUDZROGU.   

 

10. § 
Par pašvaldības dzīvokļa pārbūvi 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada domes deputāti izskata Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Alda 
ZALGAUCKA 15.04.2011. iesniegumu par atļauju pārbūvēt pašvaldības dzīvokli Jubilejas 
ielā 4 - 11, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, par diviem vienistabas dzīvokļiem un piešķirt 
finansējumu.  
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas 
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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”, atklāti balsojot, „par” – 10 
(Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs 
ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Santa 
LENCBERGA, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 
Skrundas novada dome nolemj:  
 2.1. veikt pašvaldības dzīvokļa Jubilejas ielā 4 - 11, Rudbāržu pagastā, Skrundas 
 novadā, vienkāršoto rekonstrukciju, pārbūvējot to par diviem vienistabas dzīvokļiem, 
 2.2. uzdot izpilddirektoram Vilnim GRĀVELIM sagatavot nepieciešamo
 dokumentāciju iesniegšanai būvvaldei, 
 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI, 
 2.4. piešķirt finansējumu dzīvokļa Jubilejas ielā 4 - 11, Rudbāržu pagastā, Skrundas
 novadā, remonta veikšanai līdz Ls 2700.00 (divi tūkstoši septiņi simti latu) apmērā, 
 2.5 finansējuma avots – Rudbāržu pagasta 2011. gada mājokļu apsaimniekošanai
 paredzētie līdzekļi. 
 

11. § 
Par telpu nodošanu apakšnomā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas arodvidusskolas direktores Rūtas ĒĶES 
15.04.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par telpu nodošanu apakšnomā 
sakarā ar līdzekļu trūkumu budžetā. 
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” 3. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. 
punktu, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ainārs 
ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Santa 
LENCBERGA, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - 1 (Rudīte 
KRONLAKA), „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. iznomāt Skrundas arodvidusskolai uz 1 gadu telpas Nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9 ar kopējo 
platību 90.3 m2 (plāns – pielikums) Raiņa ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, 
2.2. atļaut Skrundas arodvidusskolai uz 1 gadu nodot apakšnomā telpas Nr. 1, 5, 6, 7, 
8, 9 ar kopējo platību 90.3 m2 Raiņa ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, 
2.3. noslēgt telpu nomas līgumu, nosakot nomas maksu Ls 0.21/m2  + PVN,  
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI. 

 

12. § 
Par dzīvojamās mājas Ventas ielā 4, Raņķu pagastā,  

Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu 
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata Ventas ielas 4, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 
dzīvojamās mājas pilnvarotās personas Aldonas ZĪDERES, dzīvo Dārza ielā 4, Raņķos, 
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 12.04.2011. iesniegumu par dzīvojamās mājas Ventas ielā 
4, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai 
personai.   
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
 2.1. 21.03.2011. notikusi dzīvojamās mājas Ventas ielā 4, Raņķos, Raņķu pagastā,  
 Skrundas novadā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā ir pieņemts lēmums mainīt 
 dzīvojamās mājas apsaimniekotāju un turpmāk dzīvojamās mājas apsaimniekošanas 
 tiesības nodot dzīvojamās mājas Ventas ielā 4, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas 
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 novadā, pilnvarotai personai Aldonai ZĪDEREI, dzīvo Dārza ielā 4, Raņķos, Raņķu 
 pagastā, Skrundas novadā, 
 2.2. dzīvojamās mājas Ventas ielā 4, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā 
 apsaimniekošanas pienākumus līdz šīm veica  SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, 
 2.3. Skrundas novada pašvaldībai norādītājā mājā pieder četri dzīvokļi,  

2.4. kopsapulce vēlas dzīvojamās mājas Ventas ielā 4, Raņķos, Raņķu pagastā, 
 Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesības nodot dzīvojamās mājas pilnvarotai 
 personai Aldonai ZĪDEREI. 
 2.5. LR Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrā un trešā daļa nosaka sekojošo: 
 “Vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par: 1) kopīpašumā 
 esošās daļas pārgrozīšanu (palielināšanu, samazināšanu); 2) kopīpašumā esošās daļas 
 lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā; 3) dzīvokļu īpašnieku 
 pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un atcelšanu4) pilnvarojuma došanu un atsaukšanu; 
 5) lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu; 6) kopīpašumā esošās daļas nodošanu 
 lietošanā; 7) kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu; 8) atsevišķu vai visu 
 dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam; 9) dzīvojamās 
 mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību; 10) citiem 
 jautājumiem, kurus dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst vienīgi 
 dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē”, un “Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir 
 saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas 
 pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot 
 tos gadījumus, kuros šā likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma pieņemšanai 
 nepieciešamais balsu skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati 
 dzīvokļu īpašnieku kopība”. 
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība vai valsts 
dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku 
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā 
panta piektās daļas nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem 
mājā esošajiem privatizācijas objektiem” un piekto daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas 
pārņemšanu un ir ievēroti šādi nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai 
dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos 
noteikto kārtību; 2) iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par 
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu 
nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par 
reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums;3) visi dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir 
noslēguši šā likuma 41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;4) dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki 
pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Šis noteikums 
neattiecas uz šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”, astoto daļu, kas nosaka, ka “ja 
daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā 
esošie privatizācijas objekti, pašvaldība vienojas ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas 
neprivatizēto objektu turpmākās pārvaldīšanas un  apsaimniekošanas kārtību”, pamatojoties 
uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt 
maksu, atklāti balsojot, „par” – 7 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 
KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija 
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KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 2 (Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), 
balsojumā nepiedalās deputāte Aldona ZĪDERE, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada 
dome nolemj:   

3.1. nodot dzīvojamās mājas Ventas ielā 4, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā , 
pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas Ventas ielā 4 pilnvarotai personai Aldonai 
ZĪDEREI, personas kods 010148 - 11774, dzīvo Dārza ielā 4, Raņķos, Raņķu pagastā, 
Skrundas novadā, ar 01.05.2011. 
3.2. uzdot SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājam Aivaram 
RUDZROGAM un izpilddirektoram Vilnim GRĀVELIM sagatavot dokumentāciju, kura 
nepieciešama mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanai un parakstīt mājas pieņemšanas – 
nodošanas aktu, 
3.3. uzdot SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājam Aivaram 
RUDZROGAM un izpilddirektoram Vilnim GRĀVELIM vienoties ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvaroto personu par daudzdzīvokļu mājas neprivatizēto objektu 
(īres dzīvokļu) turpmākās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību.  

 

13. § 
Par dzīvojamās mājas Cieceres ielā 19, Ciecerē, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu 
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata Andra STRAZDA, dzīvo Cieceres ielā 19 – 2, Ciecerē, 
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un Vitas KOŠUKAS, dzīvo Cieceres ielā 19 – 1, Ciecerē, 
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 08.04.2011. iesniegumu par dzīvojamās mājas Cieceres 
ielā 19, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nodošanu apsaimniekošanā dzīvokļu 
īpašniekiem.  
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
 2.1. 21.03.2011. notikusi dzīvojamās mājas Cieceres ielā 19, Ciecerē, Skrundas 
 pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā ir pieņemts lēmums 
 mainīt dzīvojamās mājas apsaimniekotāju un turpmāk dzīvojamās mājas Cieceres ielā 
 19, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesības nodot 
 dzīvojamās mājas Cieceres ielā 19 pilnvarotai personai Andrim STRAZDAM, dzīvo 
 Cieceres ielā 19, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 
 2.2. dzīvojamās mājas Cieceres ielā 19, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 
 apsaimniekošanas tiesības līdz šim veica  SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, 
 2.3. Skrundas novada pašvaldībai norādītājā mājā nepieder neviens dzīvoklis (visi 
 privatizēti), 

2.4. kopsapulce, vēlas dzīvojamās mājas Cieceres ielā 19, Ciecerē, Skrundas pagastā, 
 Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesības nodot dzīvojamās mājas Cieceres ielā 19, 
 Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pilnvarotai personai Andrim 
 STRAZDAM, 

2.5. LR Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrā un trešā daļa nosaka sekojošo: 
 “Vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par: 1) kopīpašumā 
 esošās daļas pārgrozīšanu (palielināšanu, samazināšanu); 2) kopīpašumā esošās daļas 
 lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā; 3) dzīvokļu īpašnieku 
 pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un atcelšanu4) pilnvarojuma došanu un atsaukšanu; 
 5) lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu; 6) kopīpašumā esošās daļas nodošanu 
 lietošanā; 7) kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu; 8) atsevišķu vai visu 
 dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam; 9) dzīvojamās 
 mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību; 10) citiem 
 jautājumiem, kurus dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst vienīgi 
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 dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē”, un “Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir 
 saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas 
 pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot 
 tos gadījumus, kuros šā likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma pieņemšanai 
 nepieciešamais balsu skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati 
 dzīvokļu īpašnieku kopība”. 
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība vai valsts 
dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku 
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot šā 
panta piektās daļas nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem 
mājā esošajiem privatizācijas objektiem” un piekto daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas 
pārņemšanu un ir ievēroti šādi nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku sabiedrība izveidota vai 
dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā likumā un citos likumos 
noteikto kārtību; 2) iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par 
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu 
nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par 
reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums;3) visi dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir 
noslēguši šā likuma 41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;4) dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki 
pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Šis noteikums 
neattiecas uz šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu”, astoto daļu, kas nosaka, ka “ja 
daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā 
esošie privatizācijas objekti, pašvaldība vienojas ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas 
neprivatizēto objektu turpmākās pārvaldīšanas un  apsaimniekošanas kārtību”, pamatojoties 
uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt 
maksu, atklāti balsojot, „par” – 8 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 
KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta 
BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 2 (Santa LENCBERGA, Juris 
JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj:   
 3.1. nodot dzīvojamās mājas Cieceres ielā 19, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas 
 novadā, pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas Cieceres ielā 19 pilnvarotai personai 
 Andrim STRAZDAM, personas kods 101085-11785, dzīvo Cieceres ielā 19, Ciecerē, 
 Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ar 01.05.2011., 
 3.2. uzdot SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājam Aivaram 
 RUDZROGAM un izpilddirektoram Vilnim GRĀVELIM sagatavot dokumentāciju, 
 kura nepieciešama mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanai un parakstīt mājas 
 pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

14. § 
Par SIA “ANDERSON BALTIC”  

valdes priekšsēdētāja Arvja ŠTEINBERGA iesniegumu  
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “ANDERSON BALTIC”, reģ. Nr. 40003814620, 
adrese Smilšu iela 18, Rīga, valdes priekšsēdētāja Arvja ŠTEINBERGA 12.04.2011. Skrundas 
novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par ēkas nodošanas ekspluatācijā termiņa 
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pagarināšanu. 
2. Ņemot vērā ar lietu saistītos apstākļus un 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”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 
Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta 
BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – 2 (Santa LENCBERGA, 
Juris JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. pagarināt ēkas Pils ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanas ekspluatācijā 
termiņu līdz 25.09.2011., 
2.2. slēgt vienošanos pie 25.05.2006. pirkuma līguma ar  SIA “ANDERSON 
BALTIC”, reģ. Nr. 40003814620, adrese Smilšu iela 18, Rīga, valdes priekšsēdētāju 
Arvi ŠTEINBERGU par termiņa pagarinājumu, 
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi domes priekšsēdētāju Nelliju 
KLEINBERGU. 

 

15. § 
Par  Skrundas novada teritorijas attīstības  

programmas 2014. - 2020. izstrādes uzsākšanu 
N. KLEINBERGA 

 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka 
“lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt 
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas 
attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”, 
Attīstības plānošanas likuma 6. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka “ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes 
un telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos - 
vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu” un Reģionālās 
attīstības likuma 13.pantu, kas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus un Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektā „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas 
attīstības programmu izstrāde 2014-2020” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078, atklāti 
balsojot, „par” - 8 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, 
Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija 
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 2 (Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), 
Skrundas novada dome nolemj: 
  1. Uzsākt Skrundas novada teritorijas attīstības programmas 2014.-2020. izstrādi, 
  2. Nozīmēt par attīstības programmas izstrādes vadītāju attīstības nodaļas vadītāju 
  Zani EGLĪTI, 
  3. Izveidot novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā: 
  - Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA,  
  - Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Vilnis GRĀVELIS, 
  - Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS, 
  - Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Dainis EISAKS, 
  - Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE, 
  - attīstības komitejas priekšsēdētājs Ivars GRUNDMANIS, 
  - sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Gunta 
  STEPANOVA, 
 4. Paziņojumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt 
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 pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv un Skrundas novada informatīvajā 
 izdevumā „Skrundas novads”, 
  5. Lēmumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Kurzemes 
 plānošanas reģionam. 

 

16. § 
Par piedalīšanos projektā “Jubilejas ielas rekonstrukcija  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā”   
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) aktivitātes 
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"  ietvaros ar projektu “Jubilejas ielas 
rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”. 
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”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus 
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, 
Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, 
Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Santa LENCBERGA, 
Juris JAUNZEMS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 
 2.1. piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku 
 attīstības programmas (LAP) aktivitātes "Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
 iedzīvotājiem" ietvaros ar projektu “Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā 
 Skrundas novadā”; projekta kopējās izmaksas sastāda 65 000.00 LVL (sešdesmit pieci 
 tūkstoši latu); ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības 
 finansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām, 
 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 

 

17. §  
Par piedalīšanos projektā “Liepu ielas rekonstrukcija  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā” 
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) aktivitātes 
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" ietvaros ar projektu “Liepu ielas 
rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā”. 
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”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus 
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, 
Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, 
Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Santa LENCBERGA, 
Juris JAUNZEMS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 
 2.1. piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku 
 attīstības programmas (LAP) aktivitātes "Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
 iedzīvotājiem" ietvaros ar projektu “Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, 
 Skrundas novadā”; projekta kopējās izmaksas sastāda 85 000.00 LVL (astoņdesmit 
 pieci tūkstoši latu); ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, 



16 

 pašvaldības finansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām, 
 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
 

18. § 
Par piedalīšanos projektā “Estrādes rekonstrukcija Skrundas pilsētā”  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) aktivitātes 
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" ietvaros ar projektu “Estrādes 
rekonstrukcija Skrundas pilsētā”. 
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”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var “pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta 
STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, 
Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Santa 
LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 
nolemj: 
 2.1. piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku 
 attīstības programmas (LAP) aktivitātes "Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
 iedzīvotājiem" ietvaros ar projektu “Estrādes rekonstrukcija Skrundas pilsētā”; 
 projekta kopējās izmaksas sastāda 140 000.00 LVL (viens simts četrdesmit tūkstoši 
 latu); ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības 
 finansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām; 
 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
  

19. § 
Par atteikšanos no lietošanā piešķirtās zemes 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 
sagatavoto lēmuma projektu par atteikšanos no lietošanā piešķirtās zemes. Skrundas novada 
pašvaldībā 23.03.2011. saņemts I. B., dzīvo  Skrundas novadā, iesniegums par atteikšanos no 
mantojamās zemes. 
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”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 
Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta 
BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” – 
nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  
 2.1. izbeigt lietošanas tiesības uz mantojamo zemi I. B., dzīvo Skrundas novadā, uz 
zemes gabaliem, Skrundas  novadā:  
  2.1.1. „Vecgarūdeņos”, 1.2 ha platībā, kadastra Nr. XXXXX, 
  2.1.2. „Garūdeņos”, 1.029 ha platībā, kadastra Nr. XXXXX, 

 2.2. zemes gabali ieskaitāmi valsts fonda zemēs, 
 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 
 DANENBERGU. 

20. § 
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu 
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 
sagatavoto lēmuma projektu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma 
piešķiršanu, izskata VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 
no 15.04.2011. par zemes gabala „Kalna Kušaiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  
kadastra Nr. 6229 008 0025, sadalīšanu. 
2. Pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka “zemes 
ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem 
īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz 
svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka 
“zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem zemes vienību (arī 
kopīpašumā esošo) sadalīšanai”, MK 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi„ 11.punktu, LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, 
ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi 
realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, 
citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav 
aizliegta ar likumu”, likuma “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un 
apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un 
ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 20.pantu, kas nosaka, ka 
„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas, 
ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā 
– valsts adrešu reģistrā”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” un Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta teritorijas plānojumu no 19.06.2006., atklāti 
balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, 
Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija 
KLEINBERGA, Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
Skrundas novada dome nolemj:   

2.1. apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta 
 lietu no 15.04.2011. par zemes gabala „Kalna Kušaiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas 
 novadā, kadastra Nr. XXXXX, sadalīšanu, 
 2.2. atdalāmam zemes gabalam 0,2 ha platībā piešķirt nosaukumu „Mazkušaiņi”, 
 Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas 
 mērķis – 0106 – dzīvojamo māju apbūve, 
 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 
 DANENBERGU. 
 

21. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“Ventas Līcenieki”, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 
N. KLEINBERGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 
sagatavoto lēmuma projektu par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ventas 
Līcenieki”, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai. Skrundas novada 
pašvaldībā 12.04.2011. saņemts R.A., dzīvo XXX Skrundas novadā, iesniegums 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 
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 
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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 īpašnieces Ritas 
APERMANES zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Ventas 
Līcenieki”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots. 
Atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 
KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta 
BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
deputāte Santa LENCBERGA balsojumā nepiedalās, jo nav iepazinusies ar sagatavoto 
lēmuma projektu, Skrundas novada dome nolemj:  
 3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Ventas Līcenieki”, 
 Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXXXX, 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. 
 

22. § 
Par uzmērītā zemes gabala platības apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 
sagatavoto lēmuma projektu par uzmērītā zemes gabala platības apstiprināšanu. Skrundas 
novada pašvaldībā 24.03.2011. saņemts VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, 
juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, iesniegums par uzmērītā zemes gabala platības 
apstiprināšanu. 
2. Pamatojoties LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, 
ka “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas 
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību”, Kuldīgas rajona Skrundas 
pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007. un VSIA „Latvijas Valsts 
mērnieks” uzmērīto nekustamā īpašuma „Meži A” zemes robežu plānu un situācijas plānu, 
atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 
KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta 
BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Santa 
LENCBERGA), Skrundas novada dome nolemj:  
 2.1. apstiprināt VAS „Latvijas Valsts ceļi” LR Satiksmes ministrijas personā 
 piekrītošam zemes gabalam „Meži A”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 
 Nr. XXXXX, platību 0.52 ha, zemes gabala lietošanas mērķis 1101 – zeme 
 dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 



19 

 DANENBERGU. 
 

23. § 
Par nosaukumu maiņu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 
sagatavoto lēmuma projektu par nosaukum maiņu. Skrundas novada pašvaldībā 29.03.2011. 
saņemts A. R., dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, iesniegums par nosaukumu maiņu, 
29.03.2011. saņemts V.R., dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, iesniegums par nosaukumu 
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 
balsojot, „par” – 8 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, 
Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija 
KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), 
Skrundas novada dome nolemj:   
 2.1. zemes gabalam „Ziediņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 
XXXXX, izmainīt nosaukumu uz „Jaunziediņi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,  LV-
3325, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – lauksaimniecība, 
 2.2. zemes gabalam „Pīlādži”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 
XXXXX, izmainīt nosaukumu uz „Jaunpīlādži”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,  LV-
3325, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – lauksaimniecība, 
 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 
 DANENBERGU. 

 

24. § 
Par zemes gabala iznomāšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 
sagatavoto lēmuma projektu par zemes gabala iznomāšanu. Skrundas novada pašvaldībā 
15.03.2011. saņemts SIA “ANDERSON BALTIC”, reģ. Nr. 40003814620, adrese Smilšu iela 
18, Rīga, valdes priekšsēdētāja Arvja ŠTEINBERGA iesniegums par zemes gabala 
iznomāšanu zaļās zonas ierīkošanai. 
2. Pamatojoties uz LR MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis 
SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars 
GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Santa LENCBERGA, Juris 
JAUNZEMS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:   
 2.1. iznomāt SIA “ANDERSON BALTIC”, reģ. Nr. 40003814620, adrese Smilšu iela 
 18, Rīga, zemes gabalu 0.0955 ha platībā Dzirnavu ielā 3, Skrundā, Skrundas novadā, 
 kadastra Nr. XXXXX, uz 5 gadiem zaļās zonas ierīkošanai, 
 2.2. noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksu gadā 1.5 % apmērā no zemes 
 kadastrālās vērtības (kadastrālā vērtība Ls 1051), t.i. Ls 15.77 (piecpadsmit lati un 77 
 santīmi), 
 2.3. noteikt nomas maksu gadā 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības 
 (kadastrālā vērtība Ls 1051), t.i. Ls 15.77 (piecpadsmit lati un 77 santīmi), 
 2.4. nekustamā īpašuma nodokļa maksa un nomas maksa mainās atkarībā no zemes 
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 kadastrālās vērtības, 
 2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 
 DANENBERGU. 
 

25. § 
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 21.03.2011. saņemts V. Š., dzīvo XXXXX, Skrundas 
novadā, iesniegums par uzņemšanu dzīvokļu rindā, 
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 21.03.2011. saņemts L. B., dzīvo XXXXX, Skrundas 
novadā, iesniegums par dzīvokļa piešķiršanu XXXXX, Skrundas novadā, 
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.04.2011. saņemts G.V., dzīvo XXXXX, Skrundas 
novadā, iesniegums par dzīvokļa piešķiršanu XXXXX, Skrundas novadā, 
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 13.04.2011. saņemts R. B., dzīvo XXXXX, Skrundas 
novadā, iesniegums par uzņemšanu dzīvokļu rindā, 
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 13.04.2011. saņemts G. B., dzīvo XXXXX, Skrundas 
novadā, iesniegums par dzīvokļa XXXXX, Skrundas novadā, piešķiršanu, 
2.6. Skrundas novada pašvaldībā 15.04.2011. saņemts A. G. dzīvo XXXXX, Skrundas 
novadā, iesniegums par vienistabas dzīvokļa piešķiršanu XXXXX, 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, atklāti 
balsojot „par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, 
Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija 
KLEINBERGA, Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 
Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. uzņemt V. Š., dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 
reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 
kārtībā, 
3.2. uzņemt L. B., dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 
reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 
kārtībā, 
3.3. uzņemt G. V., dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 
reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 
3.4. uzņemt R. B., dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 
3.5. uzņemt G. B., dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 
3.6. uzņemt A. G., dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 
reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 
kārtībā, 

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

26. § 
Par dzīvokļu piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvokļu 
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piešķiršanu. 
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 21.03.2011. saņemts V. Š., dzīvo XXXXX, Skrundas 
novadā, iesniegums par uzņemšanu dzīvokļu rindā, 
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 21.03.2011. saņemts L. B., dzīvo XXXXX, Skrundas 
novadā, iesniegums par dzīvokļa piešķiršanu, 
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.04.2011. saņemts G. V., dzīvo XXXXX, Skrundas 
novadā, iesniegums par dzīvokļa piešķiršanu, 
2.4. Skrundas novada domes 21.11.2010. (prot. Nr. 21, 18.§) sēdē pieņemts lēmums 
par I.M., deklarētā dzīvesvietas adrese XXXXX, Skrundas novadā, faktiski dzīvo 
XXXXX, Skrundas novadā, uzņemšanu dzīvokļu rindā Skrundā kā personu, kas ar 
dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 28.04.2011. saņemts I. M.iesniegums par atteikšanos 
no piedāvātā dzīvokļa XXXXX, Skrundas novadā, 
2.6. Skrundas novada domes 28.12.2010. (prot. Nr. 22, 8.§) sēdē pieņemts lēmums par  
G. K., dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, uzņemšanu dzīvokļu pieprasītāju rindā 
Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 4.punktu, 
kas nosaka, ka “ir šādi palīdzības veidi: palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 
īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants)” un 24.panta otro daļu, kas nosaka, ka “palīdzību īrētās 
dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā, 
kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida palīdzības saņemšanu”, atklāti balsojot „par” - 8 
(Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs 
ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija 
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 2 (Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), 
Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt V. Š., dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, dzīvokli  XXXXX, Skrundas 
novadā, 
3.2. piešķirt L.B., dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, dzīvokli  XXXXX, Skrundas 
novadā, 
3.3. piešķirt G. V., dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, dzīvokli  XXXXX, Skrundas 
novadā, 
3.4. nepiešķirt I. M., deklarētā dzīvesvietas adrese XXXXX, Skrundas novadā, faktiski 
dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, dzīvokli  XXXXX Skrundas novadā, 
3.5. piešķirt G. K., XXXXX, Skrundas novadā, XXXXX, Skrundas novadā, 

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

27. § 
Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” darbu vasarā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” 
vadītājas Dzintras EGLĪTES 04.04.2011. iesniegumu par iestādes slēgšanu no 27.06.2011. 
līdz 31.07.2011. sakarā ar darbinieku ikgadējo atvaļinājumu. 
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”, 
pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 25. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība 
vispārējo pirmsskolas izglītības iestādi var dibināt ne mazāk kā 10 attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā dzīvojošiem pirmsskolas vecuma bērniem, ja to pieprasa vecāki”, 
atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 
KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta 
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BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, „atturas” – 1 (Santa 
LENCBERGA), Skrundas novada dome nolemj: 
 - Piekrist slēgt Skrundas pirmsskolas izglītības iestādi “Liepziediņš” no 27.06.2011. 
 līdz 31.07.2011. darbinieku ikgadējā atvaļinājuma laikā. 
 

28. § 
Par grozījumiem Skrundas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata novada izglītības pārvaldes speciālistes  Ingas 
FLUGRĀTES sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem Skrundas novada pedagoģiski 
medicīniskās komisijas nolikumā. 
2. Pamatojoties uz MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1263 “Noteikumi par Valsts pedagoģiski 
medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci” 3.6. 
apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 
dome var “pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” - 8 
(Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs 
ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija 
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 2 (Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), 
Skrundas novada dome nolemj: 
 2.1. Skrundas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nolikuma 23. 
 punktu izteikt sekojošā redakcijā: 
 “Komisijas protokolētājs/komisijas loceklis veic izglītojamā datu reģistrāciju  
 izglītojamā pārbaudes kartē (turpmāk – karte) (3.pielikums), (pirmsskolas vecuma 
 bērniem 8. pielikums) un pielikumā (4.pielikums), pārbauda iesniegto dokumentu  
 esamību un to derīgumu, kā arī informē izglītojamā vecākus par komisijas sēdes darba 
 kārtību.” 
 2.2. pievienot Skrundas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības 
 nolikumam 8. pielikumu (pielikums Nr. 6 uz 4 lpp.). 
 

29. § 
Par finansiālu atbalstu galda hokejistiem 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Latvijas Galda Hokeja federācijas, reģ. Nr. 40008053398, 
adrese Piedrujas iela 7, Rīga, 22.04.2011. iesniegumu par finansiālu atbalstu Skrundas novada 
galda hokejistu dalībai Pasaules čempionātā Turku, Somijā no 10.06.2011. līdz 12.06.2011., 
izskata Arņa VĪTOLA, dzīvo XXXXX, Skrundas novadā, 21.04.2011. Skrundas novada 
pašvaldībā saņemto iesniegumu par finansiālu atbalstu Jevgēņija ZAHAROVA, Valta 
SMAGARA, Raivja PULINSKA, Arņa VĪTOLA un Ginta LASMAŅA dalībai Pasaules 
čempionātā galda hokejā Turku, Somijā no 10.06.2011. līdz 12.06.2011. 
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” – 10 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 
Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta 
BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, 
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
 2.1. novirzīt Ls 200.00 (divi simti latu) no 2011. gada pamatbudžeta līdzekļiem 
 neparedzētiem gadījumiem Latvijas Galda Hokeja federācijai, reģ. Nr. 40008053398, 
 adrese Piedrujas iela 7, Rīga, kā finansiālu atbalstu Skrundas novada galda hokejistu 
 Jevgēņija ZAHAROVA, Valta SMAGARA, Raivja PULINSKA, Arņa VĪTOLA un 
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 Ginta LASMAŅA dalībai Pasaules čempionātā galda hokejā Turku, Somijā no 
 10.06.2011. līdz 12.06.2011. 
 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 
 

30. § 
Biedrības “Lejaskurzeme” iesniegums par finansiālu atbalstu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata biedrības “Lejaskurzeme”, reģ. Nr. 40008126193, adrese 
Kalēju iela 6, Skrunda, Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas Vinetas CĀZERES un valdes 
priekšsēdētājas vietnieces Sanitas UKAVICAS 26.04.2011. Skrundas novada pašvaldībā 
saņemto iesniegumu par finansiālu atbalstu divi simti latu apmērā kā līdzfinansējumu vasaras 
nometnes organizēšanai un nodrošināt transporta pakalpojumus (uz un no veselības un 
rehabilitācijas centra “SANARE”, Jaunķemeros). 
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” – 10 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, 
Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta 
BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, 
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
 2.1. novirzīt Ls 200.00 (divi simti latu) no 2011. gada pamatbudžeta līdzekļiem
 neparedzētiem gadījumiem biedrībai “Lejaskurzeme”, reģ. Nr. 40008126193, adrese 
 Kalēju iela 6, Skrunda, Skrundas novads, finansiāli atbalstot vasaras nometnes 
 organizēšanu veselības un rehabilitācijas centrā “SANARE”, Jaunķemeros, no 25.06.2011. 
 līdz 30.06.2011., 
 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 

 
 

31. § 
Par izbraukuma tirdzniecību 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz  MK 06.10.1998. noteikumu Nr. 388 “Noteikumi par tirdzniecības kārtību 
tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” 72.5. punktu, kas nosaka, ka 
“pašvaldība, organizējot gadatirgus un izbraukuma tirdzniecību nosaka un iekasē maksu par 
tirdzniecības vietu pašvaldību organizētajos gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās”, 
atklāti balsojot „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 
KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta 
BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” - 1 (Santa 
LENCBERGA), Skrundas novada dome nolemj: 
 1. Noteikt  maksu par ielu tirdzniecību Skrundas svētkos 2011. gada 13. maijā un 
 14. maijā: 
  - sīkamatniekiem, kas tirgosies Skrundas pilsētas centrā (14. maijā no plkst. 
  0700 līdz 1500) - Ls 2.00/tirdzniecības vieta, 
  - tirgotājiem ar pašražoto pārtikas produkciju Skrundas pilsētas centra skvēros 
  (14. maijā no plkst. 0700 līdz 1500) - Ls 5.00/tirdzniecības vieta, 
  - izbraukuma tirdzniecībai ar pārtikas un alkohola precēm Skrundas pilsētas 
  centrā (14. maijā no plkst. 0700 līdz 1500) - Ls 15.00/tirdzniecības vieta,  
  - izbraukuma tirdzniecībai ar pārtikas un alkohola precēm Skrundas pilsētas 
  estrādē (13. maijā no plkst. 1800 līdz 0300) - Ls 25.00/tirdzniecības vieta, 
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Vilnim GRĀVELIM.  
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32. § 
Par zemju izvērtēšanu lauku apvidos 
N. KLEINBERGA, N. DANENBERGS 

 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 
sagatavoto lēmuma projektu par pašvaldībai piekrītošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos. 
Normunds DANENBERGS sniedz savu skaidrojumu par sagatavoto lēmuma projektu. 
2. Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) 
apakšpunktu, kas nosaka, ka “zemes starpgabals - publiskai personai piederošs zemesgabals, 
kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto 
minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala 
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams 
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)”, un uz LR likuma “Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 
4. punktu, kas nosaka, ka “zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās 
pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja 
fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav 
pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana 
likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir 
pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz valsts vārda 
zemesgrāmatā ierakstāmo zemi”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Andris 
Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars 
GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Santa LENCBERGA, Juris 
JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
 2.1. nenodot zemes reformas pabeigšanai sekojošus zemes gabalus Skrundas novadā, 
 Rudbāržu pagastā : 

 2.1.1. kadastra apzīmējums XXXXX – 3.4 ha platībā, 
 2.1.2. kadastra apzīmējums XXXXX – 1.8 ha platībā, 
 2.1.3. kadastra apzīmējums XXXXX – 1.2 ha platībā, 
 2.1.4. kadastra apzīmējums XXXXX – 1.0 ha platībā, 
 2.1.5. kadastra apzīmējums XXXXX – 1.0 ha platībā, 
 2.1.6. kadastra apzīmējums XXXXX – 0.6 ha platībā, 
 2.1.7. kadastra apzīmējums XXXXX – 0.6 ha platībā, 
 2.1.8. kadastra apzīmējums XXXXX – 0.2 ha platībā, 

 2.2. nenodot zemes reformas pabeigšanai sekojošus zemes gabalus Skrundas novadā, 
 Raņķu pagastā: 

 2.2.1. kadastra apzīmējums XXXXX – 2.18 ha platībā, 
 2.2.2. kadastra apzīmējums XXXXX – 2.16 ha platībā, 

 2.3. nenodot zemes reformas pabeigšanai sekojošus zemes gabalus Skrundas novadā, 
 Nīkrāces pagastā: 

 2.3.1. kadastra apzīmējums XXXXX – 2.7 ha platībā, 
 2.3.2. kadastra apzīmējums XXXXX – 0.2 ha platībā, 

 2.4. zemes gabali ir uzskatāmi par starpgabaliem un ieskaitāmi pašvaldības fonda 
 zemēs. 
 

33. § 
Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 22. kongresā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli Nr. 
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042011881/A1746 no 25.04.2011. par domes pilnvarota deputāta piedalīšanos Latvijas 
Pašvaldību savienības 22. kongresā. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina pilnvarot 
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāju Guntu STEPANOVU 
piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 22. kongresā.  
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 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs 
ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija 
KLEINBERGA, Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav, 
balsojumā nepiedalās deputāte Gunta STEPANOVA, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas 
novada dome nolemj: 
 - Pilnvarot Skrundas novada domes deputāti Guntu STEPANOVU piedalīties Latvijas
 Pašvaldību savienības 22. kongresā 20.05.2011. Kokneses kultūras namā, Kokneses 
 novadā. 
 
 

34. § 
Par Skrundas novada skolēnu un skolotāju apbalvošanu  

par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās 
N. KLEINBERGA 

 

Pamatojoties uz LR “Izglītības likuma” 17.panta 27.punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības 
kompetence izglītībā ir atbalstīt izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās” un Skrundas novada domes 25.03.2010. sēdē 
apstiprināto kārtību, kādā notiek Skrundas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēnu un 
skolotāju apbalvošana par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās, 
atklāti balsojot, „par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte 
KRONLAKA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta 
BERGMANE, Nellija KLEINBERGA, Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, 
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 1. Apstiprināt domrakstu konkursa “Ventas valoda” apbalvojamo personu sarakstu: 
 
 
 

Nr.
p.k. 

Vieta Grupa Vārds, uzvārds          Summa  
(Ls) 

Skolotājs  Summa 
(Ls) 

1. 3 5.-6.kl. Lelde Sileniece 3.00 Maija 
Muižarāja 

3.00 

2. Atzinība 5.-6.kl. Kristiāna Janševska 2.00 Maija 
Muižarāja 

2.00 

3. Atzinība  5.-6.kl. Melānija Freimane 2.00 Ārija Liepa 2.00 
4. 1 7.-9. kl. Elīna Freimane 7.00 Ārija Liepa 7.00 
5. 2 7.-9.kl. Līga Jansone 5.00 Anita 

Bušmane 
5.00 

6. 3 7.-9.kl. Sandis Arājums 3.00 Silva 
Pētersone 

3.00 

7. Atzinība 7.-9.kl. Arnolds Freibergs 2.00 Maija 
Muižarāja 

2.00 

8. Atzinība 7.-9.kl. Antra Akote 2.00 Inese 
Bartuševica 

2.00 

9. 1. 10.-12.kl. Ēvalds Kārkliņš 7.00 Anita 
Bušmane 

7.00 
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10. 2. 10.-12.kl. Ona Vecvagare 5.00 Anita 
Bušmane 

5.00 

11. 3.vieta 10.-12.kl. Dace Metēja 3.00 Silva 
Pētersone 

3.00 

12. Atzinība 10.-12.kl. Vizma Sermule 2.00 Inese 
Bartuševica 

2.00 

 
KOPĀ    43.00  43.00 

  
 2. Finansējuma avots – pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta līdzekļi, 
 3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – novada izglītības pārvaldes speciālisti Ingu 
 FLUGRĀTI. 
 

35. § 
Par Skrundas novada pašvaldības 2010. gada pārskata apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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” - 10 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, 
Ainārs ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija 
KLEINBERGA, Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 
Skrundas novada dome nolemj: 
 - Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2010. gada pārskatu (pielikums Nr. 7 uz 
 ___ lpp.).  
 

36. § 
Par piedalīšanos projektā “My Social Responsibility” 

N. KLEINBERGA, Z. EGLĪTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Latvia – Lithuania Cross Border 
Cooperation Programme 2007-2013 PRIORITY II, Attractive Living Environment and 
Development of Sustainable Community ar projektu „My Social Responsibility”. Sēdes 
vadītāja Nellija KLEINBERGA un attīstības nodaļas vadītāja Zane EGLĪTE informē par 
projektu. 
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”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, atklāti balsojot, „par” – 10 
(Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs 
ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Santa 
LENCBERGA, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 
Skrundas novada dome nolemj:  
 2.1. piedalīties Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 
 PRIORITY II, Attractive Living Environment and Development of Sustainable 
 Community ar projektu “My Social Responsibility”,  
 2.2. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 14 711.67  EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi 
 simti vienpadsmit eiro un 67 centi) apmērā, kas ir 15% no Skrundas novada 
 pašvaldības kopējām izmaksām; projekta attiecināmās izmaksas ir 98 077.80 EUR  
 (deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit septiņi eiro un 80 centi), neattiecināmās 
 izmaksas ir 0.00 EUR (nulle eiro), 

2.3. projekta finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu no Valsts kases, 
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 2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
 
 
Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA pasludina 
domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 19.05.2011., 
plkst. 1000, kārtējo domes sēdi sasaukt 26.05.2011., plkst. 1000. 
 
Sēde slēgta plkst. 1530 

 
Sēdi vadīja         N. Kleinberga  
         02.05.2011.  
 
Sēdi protokolēja       E. Pole 
         02.05.2011.  


