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Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības 2010. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
2. Par iepirkuma procedūras organizēšanu Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs
3. Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
4. Par biedrības “...” priekšsēdētāja G. R. iesniegumu
5. Par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu biedrībai “Lejaskurzeme”
6. Par z/s “...” īpašnieces A. P. iesniegumu
7. Par M. Z. iesniegumu
8. Par pasažieru autobusu norakstīšanu un utilizēšanu
9. Par sadarbības līguma slēgšanu ar CSDD
10. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma
apstiprināšanu
11. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
12. Par Skrundas novada teritorijas attīstības programmas 2014.-2020. darba uzdevuma
apstiprināšanu
13. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. izstrādes uzsākšanu
14. Par Jaunmuižas pamatskolas pirmsskolas grupas un Jaunmuižas pamatskolas Raņķu
filiāles pirmsskolas grupas slēgšanu vasarā
15. Par adreses piešķiršanu
16. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Muižarāji”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai un nekustamā īpašuma “Zeltkalni”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
18. Par nosaukumu piešķiršanu ielām
19. Par Skrundas novada domes 28.04.2011. sēdes (prot. Nr. 5, 19.§) lēmuma “Par atteikšanos
no lietošanā piešķirtās zemes” atcelšanu
20. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
21. Par dzīvokļa piešķiršanu
22. Par Skrundas novada domes 28.04.2011. sēdes (prot. Nr. 5, 26.§) lēmuma “Par dzīvokļu
piešķiršanu” 2.3. punkta atcelšanu
23. Par biedrības “...” valdes priekšsēdētājas I. B. iesniegumu
24. Par detālplānojuma izstrādi vēja ģeneratoru uzstādīšanai
1. §
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Par Skrundas novada pašvaldības 2010. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
„tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, LR Likuma par budžetu un finanšu
vadību 14. panta 3. daļu, kas nosaka, ka “lai informētu sabiedrību par iestādes darbības
mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā
gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās
institūcijas, budžeta nefinansētas iestādes un pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada
1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos
savā mājaslapā internetā. Pašvaldības gada publiskos pārskatus iesniedz Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā. Pašvaldības gada
publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā. Ministru
kabinets nosaka gada publiskā pārskata saturu un sagatavošanas kārtību”, MK noteikumiem
Nr. 413 no 05.05.2010. „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti balsojot, “par”
- 12 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars
GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE,
Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvalības 2010. gada publisko pārskatu (pielikums
Nr. 1 uz 30 lpp.),
2. Uzdot izpilddirektoram Vilnim GRĀVELIM organizēt publiskā gada pārskata
publicēšanu:
- Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
mājas lapā,
- Skrundas novada pašvaldības mājas lapā.
Domes sēdei pievienojas deputāte Rudīte KRONLAKA. Turpmākie darba kārtības jautājumi
tiek izskatīti ar viņas klātbūtni.
2. §
Par iepirkuma procedūras organizēšanu
Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs
N. KLEINBERGA, G. STEPANOVA
Pamatojoties uz 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” – 11 (Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Juris JAUNZEMS, Ivars
GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE,
Dzintra VEĢE, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 1 (Ainārs
ZANKOVSKIS), „atturas” - 1 (Ainars PIĻECKIS), Skrundas novada dome nolemj:
1. No 01.09.2011. nodrošināt skolēnu ēdināšanu Skrundas vidusskolā, Skrundas
pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”, O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā,
Nīkrāces pamatskolā, Jaunmuižas pamatskolā, Jaunmuižas pamatskolas Raņķu filiāles
pirmsskolas grupā, tādējādi, ka ēdināšanas pakalpojums tiek iepirkts no pakalpojuma
sniedzēja, kurš izvēlēts iepirkuma procedūras ceļā,
2. Skrundas novada pašvaldības iepirkumu komisijai sagatavot iepirkumu
dokumentāciju ēdināšanas pakalpojuma iepirkšanai ar 01.09.2011.,
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3. Uzdot lēmuma 1. punktā minēto izglītības iestāžu vadītājiem izbeigt darba tiesiskās
attiecības ar darbiniekiem, kuri līdz šim nodrošināja ēdināšanu izglītības iestādēs
(atbrīvošanas datums ne vēlāk kā 31.08.2011.),
4. Noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi izglītības iestāžu direktorus: Aināru
ZANKOVSKI, Dzintru EGLĪTI, Dzintaru SRAUTU, Svetlanu RUMPI, Ingu RENCI
– REMTI, izpilddirektoru Vilni GRĀVELI, tehnisko sekretāri Antu STORĶI.
3. §
Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 09.06.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
iesniegumu par izmaiņām deleģēšanas līgumā.
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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra
VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt izmaiņas Skrundas novada domes 28.04.2011. sēdes lēmuma (prot. Nr. 5,
7.§) 2.3. punktā, no apsaimniekojamo māju saraksta izņemot dzīvojamo māju
“Granti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
2.2. nodot pārvaldīšanai un apsaimniekošanai mājas “Granti” dzīvokļus Nr. 1 un Nr.
3, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
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2.3. izdarīt izmaiņas deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI.
4. §
Par biedrības “...”
priekšsēdētāja G. R. iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata biedrības “...”, reģ. Nr. ..., adrese ...., priekšsēdētāja G. R.
30.05.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par finansiālu atblastu Latvijas
politiski represēto personu ikgadējā salidojuma noorganizēšanai Ikšķilē 20.08.2011.
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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS,
Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris
JAUNZEMS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piešķirt biedrībai “…”, reģ. Nr. …,
adrese …, finansiālu atbalstu Ls 50.00
(piecdesmit lati) apmērā
Latvijas politiski represēto personu ikgadējā salidojuma
noorganizēšanai Ikšķilē
20.08.2011.,
2.2. finansējuma avots – 2011. gada pašvaldības budžeta rezerves fonda līdzekļi,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI.
5. §
Par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu biedrībai “...”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata biedrības “...”, reģ. Nr. ..., valdes priekšsēdētājas V. C.
13.06.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu ar lūgumu pagarināt telpu
Kalēju ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu līdz 31.12.2018., sakarā ar ES
projekta realizāciju.
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”, 21.panta pirmās daļas 14.
punkta i) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts
ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un
nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” - 13 (Gunta STEPANOVA, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra
VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas”
- nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pagarināt biedrībai “...”, reģ. Nr. ..., bez atlīdzības telpas
Nr. 6 (10.8 m2
platībā) Kalēju ielā 6, Skrundā, nomas līgumu līdz 31.12.2018.,
2.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma Nr. 9-3/01 no 08.02.2010. par līguma
darbības termiņa pagarināšanu,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI.
6. §
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Par z/s “...” īpašnieces A. P. iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata z/s “...” īpašnieces A. P. 13.06.2011. Skrundas novada
pašvaldībā saņemto iesniegumu par atļauju autoostas teritorijā novietot kiosku 6.00 m x 10.20
m.
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”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka
“tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot,
„par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars
GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE,
Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. atlikt z/s “...” īpašnieces A. P. jautājuma izskatīšanu,
2.2. z/s “...” konceptuāli saskaņot iespēju un risinājumu kioska 6.00 m x 10.20 m
novietošanai Skrundas autoostas teritorijā ar Skrundas novada būvvaldi,
2.3. pēc Skrundas novada būvvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas atkārtoti skatīt
jautājumu par zemes gabala iznomāšanu z/s “...”.
7. §
Par M. Z. iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata M. Z., dzīvo ... pagastā, Skrundas novadā, 31.05.2011.
Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par atļauju iegādāties automašīnu VAZ
21213, reģ. Nr. ....
2. Pamatojoties uz LR Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas
1. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās
mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 500 latiem.
Šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību”, atklāti balsojot,
„par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars
GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE,
Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu (ne mazāk kā Ls 250.00) automašīnu VAZ 21213, izlaides
gads 1998., reģ. Nr. ...,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI.
8. §
Par pasažieru autobusu norakstīšanu un utilizēšanu
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās daļas 1.
punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās
mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 500 latiem.
Šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību”, atklāti balsojot,
„par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars
GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE,
Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
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nolemj:
1. Norakstīt pašvaldībai piederošo autobusu OTOYOL IVECO M23 CITY, izlaides
gads 1997., reģ. Nr. ..., nododot to utilizācijai uzņēmumam, kurš sola par to
visaugstāko cenu,
2. Norakstīt pašvaldībai piederošo autobusu OTOYOL IVECO M23 CITY, izlaides
gads 1997., reģ. Nr. ..., nododot to utilizācijai uzņēmumam, kurš sola par to
visaugstāko cenu,
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI.
9. §
Par sadarbības līguma slēgšanu ar CSDD
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.3 pantu, kas nosaka, ka
“kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu realizē
pašvaldības domes pilnvarotas institūcijas (amatpersonas). Pašvaldības domes pilnvarotas
institūcijas (amatpersonas) realizē kontroli arī pār mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās,
tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”, atklāti
balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE,
Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina
LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
1. Pilnvarot Skrundas novada pašvaldības policijas inspektoru nodrošināt kontroli pār
transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu Skrundas novada
pašvaldības teritorijā,
2. Slēgt līgumu (pielikums Nr. 2 uz 5 lpp.) ar CSDD par sadarbības
nodrošināšanu.
10. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola,
izsoles nolikuma apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 3 no 08.06.2011. un izsoles noteikumus.
2. Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
1. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt
pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu
instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo
īpašumu projekta galasaņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai
pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8.
panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus
apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var
iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas
lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura
apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām.
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(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura
organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku
līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā
īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā attiecīgās
pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja
nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā
īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami
attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas
kopējā nosacītā cena pārsniedz 2500 latus, — arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sludinājumi
par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek publicēti
pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma
tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums
par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka
sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav
pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 2500 latus, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai
atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības
mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1000 latus, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja
tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE,
Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes gabalu
“Jasmīni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls 2 000.00 (divi
tūkstoši latu un 00 santīmi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 3 no
08.06.2011. (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.),
2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma - apbūvēta
zemes gabala “Jasmīni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. ... (zemes
platība 0.18 ha), izsoli,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemes gabala “Jasmīni”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 4 uz 6 lpp.),
2.5. ievietot sludinājumu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Kurzemnieks”, ņemot
vērā LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta un 12. panta
nosacījumus.
11. §
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
N. KLEINBERGA
Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības
principa maiņu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika nacionālo un
ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa noved pie
līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto prioritāšu
īstenošanu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 4. punktu, kas nosaka, ka
“pašvaldības dome pieņem citus lēmumus”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE,
Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars
PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”,
2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014.7

2020.gadu ES budžeta ietvaros.
12. §
Par Skrundas novada teritorijas attīstības programmas
2014.-2020. darba uzdevuma apstiprināšanu
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 sistēmas 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”,
Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, kas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus un Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektu „Skrundas un Kuldīgas novadu
teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014-2020” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078,
atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona
ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS,
Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Nellija KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada teritorijas attīstības programmas 2014.-2020. darba
uzdevumu (pielikums Nr. 5 uz 3 lpp.),
2. Lēmumu par novada teritorijas attīstības programmas darba uzdevuma izstrādi
nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam.
13. §
Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. izstrādes uzsākšanu
N. KLEINBERGA, Z. EGLĪTE
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka
“tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas
plānojumu”, MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 11., 18., 32., 33., 35.punktu un Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektu „Kuldīgas un
Skrundas
novadu
teritorijas
plānojumu
izstrāde”,
projekta
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/0096, atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra
VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas”
- nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Uzsākt jauna Skrundas novada teritorijas plānojuma izstrādi,
2. Līdz jaunā Skrundas novada plānojuma apstiprināšanai par saistošu atzīt esošo
novada teritorijas plānojumu un tā apbūves noteikumus, kuri ir apstiprināti ar
Skrundas novada 24.02.2010. domes lēmumu (prot. Nr. 4, 14.§) un izdoti kā saistošie
noteikumi Nr.6/2010 „Par Skrundas novada teritorijas plānojumu”,
3. Apstiprināt darba uzdevumu Skrundas novada teritorijas plānojuma izstrādei (pielikums
Nr. 6 uz 3 lp.),
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4. Nozīmēt par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju Skrundas novada pašvaldības
attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI,
5. Izveidot novada teritorijas plānojuma 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,
6. Publicēt paziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” un ievietot pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv,
7. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un blakus
esošajām vietējām pašvaldībām.

14. §
Par Jaunmuižas pamatskolas pirmsskolas grupas un
Jaunmuižas pamatskolas Raņķu filiāles pirmsskolas grupas slēgšanu vasarā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Jaunmuižas pamatskolas direktores Ingas RENCES REMTES Skrundas novada pašvaldībā 13.06.2011. saņemto iesniegumu par Jaunmuižas
pamatskolas pirmsskolas grupas un Jaunmuižas pamatskolas Raņķu filiāles pirmsskolas
grupas slēgšanu no 20.06.2011. līdz 31.08.2011., lai nodrošinātu finanšu un materiālo līdzekļu
racionālu izmantošanu.
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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE,
Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina
LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Piekrist slēgt Jaunmuižas pamatskolas pirmsskolas grupu un Jaunmuižas
pamatskolas Raņķu filiāles pirmsskolas grupu no 20.06.2011. līdz 31.08.2011. lai
nodrošinātu finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu.
15. §
Par adreses piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
sagatavoto lēmuma projektu par adreses 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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE,
Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina
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LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. piešķirt zemes gabalam „Ceplīši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. ..., 0.9 ha platībā un uz tā atrodošām ēkām ar kadastra Nr. ..., ar kadastra Nr. ... un
ar kadastra Nr. ...,
adresi „Ceplīši”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes
gabala lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
16. §
Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA „...”, reģ. Nr...., juridiskā adrese ... pagasts, Skrundas
novads, Skrundas novada pašvaldībā 24.05.2011. 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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE,
Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina
LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. sadalīt saimniecību „Burtnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam
zemes gabalam ar kadastra Nr. ..., 10.0 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Piekūni”,
Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes lietošanas mērķis – 0101
–
lauksaimniecība,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
17. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
“Muižarāji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai un
nekustamā īpašuma “Zeltkalni”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
zemes gabala sadalīšanai
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
sagatavoto lēmuma projektu par zemes gabalu sadalīšanu un nosacījumu noteikšanu zemes
ierīcības sadales projektu izstrādei, izskata SIA „...”, reģ. Nr. ..., juridiskā adrese ...pagasts,
Skrundas novads, 24.05.2011. 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
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
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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 lietu speciālista
Normunda DANENBERGA zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā
īpašuma „Muižarāji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots un SIA
„...”, reģ. Nr. ..., juridiskā adrese ... pagasts, Skrundas novads, zemes ierīcības projekta
izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Zeltkalni”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona
ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS,
Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Nellija KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Muižarāji”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. ..., zemes ierīcības projektu
sakarā
ar
zemes gabala sadalīšanu,
3.2. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Zeltkalni”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. ..., zemes ierīcības projektu
sakarā
ar
zemes gabala sadalīšanu,
3.3. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
3.3.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
3.3.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,
3.4. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.5. zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma “Muižarāji”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai nevar būt pretrunā ar Skrundas novada
Nīkrāces pagasta teritorijas plānojumu no 10.06.2010.,
3.6. zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma “Zeltkalni”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai nevar būt pretrunā ar Kuldīgas rajona
Raņķu pagasta teritorijas plānojumu no 22.03.2007.,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
18. §
Par nosaukumu piešķiršanu ielām
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
sagatavoto lēmuma projektu par nosaukumu piešķiršanu 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”, atklāti
balsojot, „par” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE,
Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina
LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. piešķirt autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posmam km 130.623 – 132.700 ar
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kadastra Nr. ...., nosaukumu „6209E1005 Liepājas iela(A9)”, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
2.2. piešķirt autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posmam km 129.577 – 130.623 ar
kadastra Nr. ... un kadastra Nr. ..., nosaukumu „6209E1004
Ventas
iela(A9)”,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabalu lietošanas
mērķis – 1101 – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
19. §
Par Skrundas novada domes 28.04.2011. sēdes (prot. Nr. 5, 19.§) lēmuma
“Par atteikšanos no lietošanā piešķirtās zemes” atcelšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
sagatavoto lēmuma projektu par Skrundas novada domes 28.04.2011. sēdes (prot. Nr. 5, 19.§)
lēmuma “Par atteikšanos no lietošanā piešķirtās zemes” atcelšanu. Skrundas novada
pašvaldībā 23.05.2011. saņemts I. B., dzīvo ..., Skrundas novadā, iesniegums par mantošanas
tiesību atjaunošanu.
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” – 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE,
Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina
LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. atcelt Skrundas novada domes 28.04.2011. sēdes (prot. Nr.5, 19.§) lēmumu „Par
atteikšanos no lietošanā piešķirtās zemes”,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
20. §
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 23.05.2011. saņemts J. K., deklarētā dzīvesvieta
....pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par vienistabas dzīvokļa piešķiršanu
Skrundā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 03.06.2011. saņemts V. F., dzīvo ... pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums par vienas istabas piešķiršanu ... pagastā, 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” - 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars
GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE,
Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. uzņemt J. K., deklarētā dzīvesvieta ... pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu
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jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.2.uzņemt V. F., dzīvo ... pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā
kārtībā.
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas vietnieci
Nadiju ZANKOVSKU.
21. §
Par dzīvokļa piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par dzīvokļa
piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā
03.06.2011. saņemts V. F., dzīvo ... pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par vienas istabas
piešķiršanu ... pagastā, Skrundas novadā.
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” 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars
GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE,
Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. piešķirt V. F., dzīvo ... pagastā, Skrundas novadā, vienu istabu ... pagastā,
Skrundas novadā,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas vietnieci
Nadiju ZANKOVSKU.
22. §
Par Skrundas novada domes 28.04.2011. sēdes (prot. Nr. 5, 26.§)
lēmuma “Par dzīvokļu piešķiršanu” 2.3. punkta atcelšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par Skrundas
novada domes 28.04.2011. sēdes (prot. Nr. 5, 26.§) lēmuma “Par dzīvokļu piešķiršanu” 3.3.
punkta atcelšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā
06.06.2011. saņemts G. V., dzīvo ... pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par atteikšanos no
piešķirtā ... pagastā, Skrundas novadā, jo dzīvoklis ir nepiemērots dzīvošanai.
3. 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” - 13 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars
GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE,
Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. atcelt Skrundas novada domes 28.04.2011. sēdes (prot. Nr. 5, 26.§) lēmuma “Par
dzīvokļu piešķiršanu” 3.3.punktu par dzīvokļa ... pagastā,
Skrundas
novadā,
piešķiršanu G. V.I,
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas vietnieci
Nadiju ZANKOVSKI.
23. §
Par biedrības “...”
valdes priekšsēdētājas I. B. iesniegumu
N. KLEINBERGA, I. BENEFELDE, A. ZĪDERE, A. PIĻECKIS, A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata biedrības “...” valdes priekšsēdētājas I. B. Skrundas novada
pašvaldībā 21.06.2011. iesniegumu par projekta “Caur objektīvu uz problēmu”
līdzfinansējumu Ls 1640.00 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit lati) apmērā, kas ir 8% no
projekta kopējām izmaksām (Ls 22 100.57 (divdesmit divi tūkstoši viens simts lati un 57
santīmi)). Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu biedrības “...” valdes
riekšsēdētājai I. B., kura informē par projekta aktivitātēm, sadarbības partneriem. Nellija
KLEINBERGA paskaidro, ka līdzfinansējums paredzams būtu nākošā gada budžetā, jo
projekta realizācija varētu notikt nākošajā gadā. Nellija KLEINBERGA ierosina konceptuāli
atbalstīt projektu.
Deputāti uzdod jautājumus par projektā paredzētajām aktivitātēm, projekta realizāciju.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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” - 13
(Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS,
Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS, Marina LĀKUTE, Rihards
VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Rudīte
KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. konceptuāli atbalstīt biedrības “...” projekta “Caur
objektīvu uz problēmu”
pieteikumu Sabiedrības Integrācijas fondam,
2.2. jautājumu par līdzfinansējumu Ls 1640.00 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit
lati) apmērā atkārtoti skatīt pie 2012. gada pašvaldības budžeta pieņemšanas,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
24. §
Par detālplānojuma izstrādi vēja ģeneratoru uzstādīšanai
N. KLEINBERGA, J. JAUNZEMS, A. ZĪDERE, A. ZANKOVSKIS, Dz. VEĢE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
sagatavoto lēmuma projektu par detālplānojuma izstrādi vēja ģeneratoru uzstādīšanai.
Skrundas novada pašvaldībā 22.06.2011. saņemts SIA „...”, reģ. Nr. ..., valdes priekšsēdētāja
J. J. iesniegums par detālplānojuma izstrādi vēja ģeneratoru uzstādīšanai.
Deputāte Aldona ZĪDERE jautā, cik vēja ģeneratori plānoti uzstādīt.
J. J. informē, ka pavisam kopā plānots uzstādīt divdesmit trīs vēja ģeneratorus.
Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS jautā, ko iegūs novads, ja tiks realizēts projekts.
J. J. paskaidro, ka novada pašvaldība ieguvēja būs nodokļu ziņā, tiks radītas jaunas darba
vietas.
Deputāti savā starpā diskutē, vai iespējams iegūt lētāku elektroenerģiju.
Savu viedokli izsaka Nellija KLEINBERGA.
J. J. informē par turpmākiem pasākumiem vēja ģeneratoru uzstādīšanas projekta realizācijas
gaitā.
2. Pamatojoties uz MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma plānošanas noteikumi” prasībām un Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta teritorijas
plānojumu no 19.06.2006., atklāti balsojot, „par” - 11 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis
14

SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Marina LĀKUTE,
Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās
deputāti Juris JAUNZEMS un Ivars GRUNDMANIS, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. atcelt Skrundas novada domes 25.03.2010. sēdes (prot. Nr.5, 17.§) lēmumu par
detālplānojuma izstrādi vēja ģeneratoru uzstādīšanai,
2.2. atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām
Skrundas novadā, Rudbāržu pagastā :
kadastra Nr. ... - „Apsītes”,
kadastra Nr. ... - „Skujas”,
kadastra Nr. ... - „Vijkalni”,
kadastra Nr. ... - „Čiekuri”,
kadastra Nr. ... - „Kalnvārpiņas”,
kadastra Nr. ... - „Jaunpūces”,
kadastra Nr. ... - „Jaunarāji”,
kadastra Nr. ... - „Rožkalni”,
kadastra Nr. ... - „Ievnieki”,
kadastra Nr. ... - „Aurīši”,
kadastra Nr. ... - „Jaunarāji”,
kadastra Nr. ... - „Mārkalni”,
kadastra Nr. ... - „Mares”,
kadastra Nr. ... - „Vīlupi”,
kadastra Nr. ... - „Straumītes”,
kadastra Nr. ... - „Lazdieni”,
kadastra Nr. ... - „Pūpoli” ,
kadastra Nr. ... - „Vanagi”,
kadastra Nr. ... - „Padones”,
kadastra Nr. ... - „Binģeļi”,
kadastra Nr. ... - „Atpiles”,
2.3. noteikt, ka detālplānojuma izstrādi finansē pasūtītājs,
2.4. apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei (pielikums Nr. 7 uz 1 lp.),
2.5. noteikt detālplānojuma izstrādes vadītāju no Skrundas novada pašvaldības puses
zemes lietu speciālistu Normundu DANENBERGU,
2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI.
Sēdi vadīja

N. Kleinberga
22.06.2011.

Sēdi protokolēja

E. Pole
22.06.2011.
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