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Darba kārtība:
1. Par piedalīšanos projektā “Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama”
2. Par piedalīšanos projektā “Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana”
3. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta “Skrundas
novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai
4. Par pašvaldības nodevu reklāmas materiālu izvietošanai
5. Par Nīkrāces pamatskolas direktores Svetlanas RUMPES iesniegumu
6. Par dzīvojamās mājas “Lejasieras”, Raľķu pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas
tiesību nodošanu
7. Par Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
kapitāla daļu turētāja pārstāvja maiľu
8. Par izmaiľām apvienotajā Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu civilās aizsardzības
komisijas sastāvā
9. Par izmaiľām iepirkumu komisijas sastāvā
10. Par izmaiľām ceļu fonda komisijas sastāvā
11. Par izmaiľām administratīvās komisijas sastāvā
12. Par dzīvokļu komisijas sastāva maiľu
13. Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces apstiprināšanu
14. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2011 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”
apstiprināšanu
15. Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārľemšanu pašvaldības īpašumā
16. Par zemes lietošanas mērķu maiľu
17. Par zemes gabala iznomāšanu
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ventaskrasti”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
20. Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes gabala pievienošanu
21. Par izmaiľām Rudbāržu internātskolas – rehabilitācijas centra nolikumā
22. Par uzľemšanu dzīvokļu rindā
23. Par dzīvokļu piešķiršanu
24. Par dzīvojamās telpas Liepājas ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā, īres līguma
pagarināšanu
25. Par īres līguma pārtraukšanu
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26. Par saistošo noteikumu Nr. 14/2011 “Reklāmu, izkārtľu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošana Skrundas novadā” apstiprināšanu
27. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Dārznieki” sadalīšanai un
pievienošanai nekustamam īpašumam “Dārznieki”, Raľķu pagastā, Skrundas novadā
28. Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu, adreses maiľu ēkai
1. §
Par piedalīšanos projektā “Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumā "Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem" ar projektu “Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas Kultūras
nama”.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka,
ka funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var “pieľemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Andris Vilnis
SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
2007. - 2013.gadam pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" ar
projektu “Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama”; projekta kopējās
izmaksas sastāda 24 400.00 LVL (divdesmit četri tūkstoši četri simti 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.
2. §
Par piedalīšanos projektā “Skrundads estrādes parka teritorijas labiekārtošana”
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumā "Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem" ar projektu “Skrundas estrādes parka teritorijas
labiekārtošana”.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka,
ka funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var “pieľemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Andris Vilnis
SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
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2007. - 2013.gadam pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai uniedzīvotājiem" ar
projektu “Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana”; projekta kopējās
izmaksas sastāda 54 900.00 LVL (piecdesmit četri tūkstoši deviľi simti 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.
3. §
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta “Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka „tikai dome var pieľemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot,
“par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS,
Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars
PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „XXX” 2011. gada oktobrī izstrādāto tehniski ekonomisko
pamatojumu projektam „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema
ūdenssaimniecības attīstība" (tālāk tekstā Projekts),
2. Apstiprināt sekojošu Projekta finanšu plānu:
Rādītāji
LVL
%
Finansējums, kopā

408 678,19

t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts)

334 982,13
50 247,32

100%
15%

ERAF finansējums

284 734,81

85%

Neattiecināmām izmaksām (PVN)

73 696,06

Projekta iesniedzēja līdzekļi

73 696,06

3. Apstiprināt sekojošas Projektā iekļautās komponentes:
Pasākumi

Daudzums

U1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
K1 Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve (1
KSS rekonstrukcija un 1 KSS pārcelšana uz
citu vietu)
K2 Kanalizācijas spiedvadu izbūve (1 posma
rekonstrukcija un 1 posma pārcelšana uz cirtu
vietu)

Mērvienības

2690
2

metri
gab.

1211

metri

4. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku,
5. Akceptēt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” sagatavoto iesniegumu ERAF
līdzfinansējuma saľemšanai Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam,
tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši Projekta iesniegumā
iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2. papilddokuments) un projekta budžeta
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kopsavilkumam (iesnieguma 3. papilddokuments),
6. Sniegt galvojumu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” kredītam, kas
nepieciešams ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā Rudbāržu ciema projekta īstenošanai
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pašu līdzfinansējuma nodrošināšanai,
LVL 50 247,32 15% attiecināmo izmaksu segšanai,
7. Finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai nodrošināt, izmantojot SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” kā PVN nodokļa maksātāja spēju finansēt PVN
atbilstoši likuma normai par PVN nodokli un par priekšnodokļa atskaitīšanu.
4. §
Par pašvaldības nodevu reklāmas materiālu izvietošanai
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA “XXX”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX,
07.11.2011. Skrundas novada pašvaldībā saľemto iesniegumu par iespēju atbrīvot vai
samazināt no pašvaldības nodevas samaksas par reklāmas bannera izvietošanu Ventas ielā 2A,
Skrundā, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas
nosaka, ka “tikai dome var pieľemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti
balsojot, „par” – 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards
VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta
STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedāvāt SIA “XXX”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, samazināt pašvaldības
nodevu uz Ls 370.00 (trīs simti septiľdesmit lati un
00 santīmi), izvietojot reklāmu
Ventas ielā 2A, Skrundā, Skrundas novadā, līdz
31.12.2011.,
2.2. noteikt nodevas samaksas termiľu 01.12.2011.,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIĽU un finanšu
nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
5. §
Par Nīkrāces pamatskolas direktores Svetlanas RUMPES iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Nīkrāces pamatskolas direktores Svetlanas RUMPES
14.11.2011. Skrundas novada pašvaldībā saľemto iesniegumu par grozījumiem iestādes štatu
sarakstā ar 01.12.2011.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, kas
nosaka, ka “tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viľa vietnieka, vietējās pašvaldības
administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzību”, atklāti balsojot, “par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona
ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izslēgt ar 01.12.2011. no Nīkrāces pamatskolas štatu saraksta pavāra amatu (1
likme) un pavāra palīga amatu (0.75 likme),
2.2. papildināt ar 01.12.2011. Nīkrāces pamatskolas štatu sarakstu ar vienu štata
vienību – saimniecības pārzinis, profesijas kods 5151 11, nosakot mēneša darba algas
likmi Ls 250.00,
2.3. finansējuma avots – Nīkrāces pamatskolas 2011. gada budžets,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI.
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6. §
Par dzīvojamās mājas “Lejasieras”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata “Lejasieras”, Raľķu pagastā, Skrundas novadā, dzīvojamās
mājas pilnvarotās personas Viktora SOLOVEIKO, dzīvo XXX, Skrundas novadā, 26.10.2011.
Skrundas novada pašvaldībā saľemto iesniegumu par dzīvojamās mājas “Lejasieras”, Raľķu
pagastā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotai personai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 03.10.2011. notikusi dzīvojamās mājas “Lejasieras”, Raľķu pagastā, Skrundas
novadā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā ir pieľemts lēmums mainīt dzīvojamās
mājas apsaimniekotāju un turpmāk dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tiesības
nodot dzīvojamās mājas “Lejasieras”, Raľķu pagastā, Skrundas novadā, pilnvarotai
personai Viktoram SOLOVEIKO, dzīvo XXX, Skrundas novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībai norādītājā mājā pieder viens dzīvoklis,
2.3. kopsapulce vēlas dzīvojamās mājas “Lejasieras”, Raľķu pagastā, Skrundas
novadā, apsaimniekošanas tiesības nodot dzīvojamās mājas pilnvarotai personai
Viktoram SOLOVEIKO,
2.4. LR Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrā un trešā daļa nosaka sekojošo:
“Vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieľemt 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 atcelšanu; 4) 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, izľemot
tos gadījumus, kuros šā likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma pieľemšanai
nepieciešamais balsu skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati
dzīvokļu īpašnieku kopība”.
3. Ľemot 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
pārľemšanu 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 Uzľēmumu 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
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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” – 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards
VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta
STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. nodot dzīvojamās mājas “Lejasieras”, Raľķu pagastā, Skrundas novadā,
pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas “Lejasieras” pilnvarotai personai Viktoram
SOLOVEIKO, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, ar 01.12.2011.
3.2. uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIĽAM sagatavot dokumentāciju, kura
nepieciešama mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanai un parakstīt mājas pieľemšanas –
nodošanas aktu,
3.3. uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIĽAM vienoties ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvaroto personu par daudzdzīvokļu mājas neprivatizēto objektu
(īres dzīvokļu) turpmākās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību.
7. §
Par Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kapitāla daļu turētāja pārstāvja maiņu
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 11. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības kapitāla daļu turētājs
kapitālsabiedrībā ir: 1) pašvaldība, kurai pieder šīs kapitāla daļas; 2) institūcija, kuru par
pašvaldības kapitāla daļu turētāju iecēlusi pašvaldība”, otro daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības
kapitāla daļām vienā kapitālsabiedrībā var būt tikai viens turētājs, ja šajā likumā vai citos
likumos nav noteikts citādi”, 14. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “ja pašvaldības kapitāla
daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieľem
pašvaldības domes priekšsēdētājs” un otro daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības dome var
pieľemt lēmumu par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieľemšanas tiesību nodošanu
tās pašvaldības domes struktūrvienības vadītājam, kurai ir uzticēta pašvaldībai piederošo
kapitāla daļu pārvaldīšana”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona
ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Atcelt Skrundas novada domes 27.08.2009. sēdes (prot. Nr. 9, 3.§) lēmuma “Par
Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem un to
atalgojumu” 3.2. punktu,
2. Noteikt, ka SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir
Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIĽŠ.
8. §
Par izmaiņām apvienotajā Kuldīgas, Skrundas un
Alsungas novadu civilās aizsardzības komisijas sastāvā
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumu Nr. 1072
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“Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisijas darbības
teritoriju un to izveidošanas kārtību” 5. punktu, kas nosaka, ka “pēc pašvaldību iniciatīvas var
izveidot apvienotu komisiju. Apvienotās komisijas priekšsēdētājs ir pēc iedzīvotāju skaita
lielākā (atbilstoši iedzīvotāju reģistra datiem) novada (pilsētas) domes priekšsēdētājs vai tas
pašvaldības domes priekšsēdētājs, par kuru ar vienkāršu balsu vairākumu ir nobalsojuši
attiecīgo pašvaldību domju priekšsēdētāji”, atklāti balsojot „par” – 10 (Andris Vilnis
SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
- Grozīt Skrundas novada domes 22.10.2009. sēdes (prot. Nr. 11, 18.§) lēmuma “Par
pašvaldības civilās aizsardzības komisijas izveidošanu” 2. punktu, no komisijas
sastāva izslēdzot Vilni GRĀVELI un ievēlēt komisijas sastāvā izpilddirektoru Gunti
PUTNIĽU.
9. §
Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka,
ka “tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās,
komisijās, valdēs un darba grupās”, atklāti balsojot, “par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS,
Inga FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona
ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Izslēgt Vilni GRĀVELI no pašvaldības iepirkumu komisijas sastāva,
2. Ievēlēt komisijas sastāvā izpilddirektoru Gunti PUTNIĽU,
3. Noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiľām iepirkumu komisijas sastāvs ir sekojošs:
Guntis PUTNIĽŠ,
Anta STORĶE,
Guntars STEPIĽŠ,
Aldona ZĪDERE,
Benita LIELĀMERE.
10. §
Par izmaiņām ceļu fonda komisijas sastāvā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes sekretāres Dzintras
VEĢES 21.11.2011. Skrundas novada pašvaldībā saľemto iesniegumu par atbrīvošanu no
ceļu fonda komisijas locekles pienākumiem.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 61. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot
valdes, komisijas vai darba grupas” un ľemot vērā to, ka ar 24.10.2011. Skrundas novada
pašvaldības izpilddirektora amatā iecelts Guntis PUTNIĽŠ, atklāti balsojot, „par” – 10
(Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE,
Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. grozīt Skrundas novada domes 29.09.2009. sēdes (prot. Nr. 10, 8.§) lēmuma “Par
ceļu fonda komisiju un saistošo noteikumu Nr. 7/2009 “Par licenču izsniegšanas
kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā”
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apstiprināšanu” 1.punktu, no komisijas sastāva izslēdzot Vilni GRĀVELI, Dzintru
VEĢI un ievēlēt komisijas sastāvā izpilddirektoru Gunti PUTNIĽU,
2.2. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiľām ceļu fonda komisijas sastāvs ir sekojošs:
Guntis PUTNIĽŠ,
Benita LIELĀMERE,
Dainis EISAKS,
Aldis ZALGAUCKIS,
Ainars PIĻECKIS.
11. §
Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Gunitas STRODES 17.11.2011. Skrundas novada
pašvaldībā saľemto iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no administratīvās komisijas locekles
pienākumiem, izskata Gunas SKREBELES 23.11.2011. Skrundas novada pašvaldībā saľemto
iesniegumu par ievēlēšanu administratīvās komisijas sastāvā.
2. Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207. pantu, kas nosaka, ka
“pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome uz savu pilnvaru
laiku”, atklāti balsojot, “par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards
VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta
STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atbrīvot Gunitu STRODI no administratīvās komisijas locekles pienākumiem,
2.2. ievēlēt Gunu SKREBELI par administratīvās komisijas locekli,
2.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiľām administratīvās komisijas sastāvs sekojošs:
Normunds DANENBERGS,
Inga RENCE – REMTE,
Guna SKREBELE,
Eva POLE,
Inguna GIRVAITE,
Benita LIELĀMERE,
Arvīds KALNIĽŠ.
12. §
Par dzīvokļu komisijas sastāva maiņu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Ilonas RĪTIĽAS, dzīvo XXX, Skrundas novadā,
24.10.2011. Skrundas novada pašvaldībā saľemto iesniegumu par atbrīvošanu no Skrundas
novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva, izskata Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes
vadītājas Benitas LIELĀMERES 09.11.2011. Skrundas novada pašvaldībā saľemto
iesniegumu par piekrišanu veikt Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas locekļa
pienākumus.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 61. pantu, kas nosaka, ka dome atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai var izveidot komisijas, atklāti balsojot, „par” - 10 (Andris
Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. atbrīvot Ilonu RĪTIĽU, dzīvo XXX, Skrundas novadā, no dzīvokļu komisijas
locekles pienākumiem,
2.2. atbrīvot Nadiju ZANKOVSKU no dzīvokļu komisijas locekles pienākumiem
8

sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos Skrundas novada pašvaldībā,
2.3. ievēlēt Benitu LIELĀMERI par dzīvokļu komisijas locekli,
2.4. pēc izdarītajām izmaiľām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas
sastāvs ir sekojošs:
Anda VITOLA,
Eva POLE,
Inga FREIMANE
Mārcis JAUNARĀJS,
Dzintra VEĢE,
Aldona ZĪDERE,
Benita LIELĀMERE.

13. §
Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Dzintras VEĢES 11.11.2011. Skrundas novada pašvaldībā
saľemto iesniegumu par atteikšanos no Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
vietnieces pienākumu pildīšanas, izskata Gunas SKREBELES 11.11.2011. Skrundas novada
pašvaldībā saľemto iesniegumu par piekrišanu veikt Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietnieces pienākumus.
2. Pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “katras
dzimtsarakstu nodaļas darbinieku skaitu un viľu atalgojumu nosaka attiecīgā pašvaldība.
Nodaļas darbiniekus pieľem darbā attiecīgā pašvaldība. Nodaļas vadītāju ieceļ amatā pēc
saskaľošanas ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu” un ceturto daļu, kas
nosaka, ka “saskaľā ar pašvaldības lēmumu dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumus pilda
cits dzimtsarakstu nodaļas darbinieks šādos gadījumos: 1) vadītājs slimības vai cita pamatota
iemesla dēļ nav ieradies darbā; 2) civilstāvokļa akta reģistrācija vai laulības noslēgšana
attiecas uz pašu vadītāju, viľa laulāto, radiniekiem līdz ceturtajai pakāpei un svaiľiem līdz
trešajai pakāpei, viľa adoptētājiem vai adoptētajiem, uz vadītāja vai viľa laulātā aizbildnībā
vai aizgādnībā esošām personām; 3) vadītājs ir reģistrējamā fakta paziľotājs” un 6. panta 4.
daļu, kas nosaka, ka „Ja pašvaldība ir iecēlusi dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieku, viľam
ir tiesības parakstīt ierakstus reģistrā”, atklāti balsojot, „par” - 10 (Andris Vilnis
SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. atbrīvot ar 30.11.2011. Dzintru VEĢI no Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietnieces pienākumu pildīšanas,
2.2. iecelt Gunu SKREBELI par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
vietnieci ar 01.12.2011.,
2.3. noteikt, ka dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Guna SKREBELE pilda
amata pienākumus dzimtsarakstu nodaļas vadītājas prombūtnes laikā,
2.4. atļaut Gunai SKREBELEI apvienot Skrundas novada pašvaldības darba drošības
inženieres pienākumus ar Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces
pienākumiem.
14. §
Par saistošo noteikumu Nr. 7/2011
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“Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību” apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
Ľemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 02.11.2011. vēstuli Nr.
17-1e/16542 un pamatojoties uz LR likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta ceturtdo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība var noteikt atvieglotus
nosacījumus personas (ģimenes) atzīšanai par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli”, 6. pantu, kas
paredz, ka “kārtību, kādā personu (ģimeni) atzīst par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, nosaka
attiecīgās pašvaldības dome”, 9. panta ceturto daļu, kas paredz, ka “kārtību, kādā personas
(ģimenes) tiek reģistrētas kā pretendentes uz sociālā dzīvokļa īri un izslēgtas no reģistra,
nosaka pašvaldības dome”, atklāti balsojot, „par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona
ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Atcelt Skrundas novada domes 22.09.2011. sēdes (prot. Nr. 13, 9.§) lēmumu “Par
saistošo noteikumu Nr. 7/2011 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”
apstiprināšanu”,
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2011 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas
kārtību” (pielikums Nr. 1 uz 10 lpp.).
15. §
Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata VAS „Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX,
09.11.2011. Skrundas novada pašvaldībā saľemto iesniegumu par valsts dzīvojamo māju
neprivatizēto daļu pārľemšanu pašvaldības īpašumā.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
pārejas noteikumu 21.punktu, MK 30.07.2002. noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju
neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā” 2. un 3.punktu, kā arī Valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas likuma 45.pantu, atklāti balsojot, “par” - 10 (Andris Vilnis
SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. pārľemt no VAS „Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr. XXX, pašvaldības
īpašumā:
2.1.1.valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1 un Nr.2 nekustamajā īpašumā Operatoru
māja, Raľķu pagastā, Skrundas novadā,
2.1.2. valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1 un Nr.2 nekustamajā īpašumā Kūdras
kantoris, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
16. §
Par zemes lietošanas mērķu maiņu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata I.L., deklarētā adrese XXX, 25.10.2011. iesniegumu par
nekustamo īpašumu “Lejas Plūči”, “Kalna Rozes”, “Būriľas”, “Vectīrumi” un “Bērzāji”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiľu, izskata N.L., deklarētā
adrese XXX, 25.10.2011. iesniegumu par nekustamo īpašumu “Pekaiľi”, Raľķu pagastā,
Skrundas novadā, un “Atvari”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa
maiľu.
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2. Pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 25.
punktu un 25.01.2007. Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas
plānojumu, atklāti balsojot, “par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE,
Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta
STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izmainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 0101
uz lietošanas mērķi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – 0201
I. L. nekustamiem īpašumiem Skrundas pagastā, Skrundas novadā:
2.1.1. “Lejasplūči”, kadastra Nr. XXX, 1.90 ha platībā,
2.1.2. “Kalna Rozes”, kadastra Nr. XXX, 51.20 ha platībā,
2.1.3. “Būriľas”, kadastra Nr. XXX, 12.00 ha platībā,
2.1.4. “Vectīrumi”, kadastra Nr. XXX, 18.36 ha platībā,
kadastra Nr. XXX, 8.47 ha platībā,
2.1.5. “Bērzāji”, kadastra Nr. XXX, 7.30 ha platībā,
kadastra Nr. XXX, 4.30 ha platībā,
kadastra Nr. XXX, 2.20 ha platībā,
2.2. izmainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 0101
uz lietošanas mērķi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – 0201
N. L. nekustamam īpašumam Raľķu pagastā, Skrundas novadā:
2.2.1. “Pekaiľi”, kadastra Nr. XXX, 6.68 ha platībā,
kadastra Nr. XXX, 6.23 ha platībā,
2.3. izmainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 0101
uz lietošanas mērķi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – 0201
N. L. nekustamam īpašumam Skrundas pagastā, Skrundas novadā:
2.3.1. “Atvari”, kadastra Nr. XXX, 40.70 ha platībā,
kadastra Nr. XXX, 28.80 ha platībā,
kadastra Nr. XXX, 3.70 ha platībā,
kadastra Nr. XXX, 1.20 ha platībā,
kadastra Nr. XXX, 2.97 ha platībā,
kadastra Nr. XXX, 11.10 ha platībā.
17. §
Par zemes gabala iznomāšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata LPKS „XXX”, reģ. Nr. XXX, izpilddirektora A. Š.,
21.10.2011. iesniegumu par zemes gabala iznomāšanu.
2. Pamatojoties uz MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot, „par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona
ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. iznomāt zemes gabalu 0.5 ha platībā „Bites 1”, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr.XXX uz 12 gadiem, zem fermas,
2.2. noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksu gadā 1.5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības (kadastrālā vērtība Ls 150), t.i. Ls 2.25,
2.3. noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības (kadastrālā
vērtība Ls 150), t.i. Ls 2.25; nekustamā īpašuma nodokļa maksa un nomas maksa
mainās atkarībā no zemes kadastrālās vērtības,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
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18. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
“Ventaskrasti”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata J. K. pilnvarotās personas S. V. A., personas Nr. XXX,
20.10.2011. Skrundas novada pašvaldībā saľemto 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)pieľem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un
nosacījumiem; nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām
projekts jāsaskaľo, 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. Ľemot vērā iepriekš minēto un izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, J. K. zemes ierīcības
projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Ventaskrasti”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, “par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards
VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta
STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma “Ventaskrasti”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu, sakarā
ar
zemes gabala sadalīšanu,
3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi :
3.2.1. projekts jāsaskaľo Valsts zemes dienestā,
3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007.,
3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
19. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu no 04.10.2011. par zemes gabala „Ošenieki”, Raľķu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, sadalīšanu, izskata VSIA „Latvijas valsts mērnieka” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu no 12.10.2011. par zemes gabala „Magones”, Raľķu pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, 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 saskaľošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz
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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 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards
VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta
STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu no 04.10.2011. par zemes gabala „Ošenieki”, XXX, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, sadalīšanu,
2.2. atdalāmam zemes gabalam 22.4 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Kraķi”, Raľķu
pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 –
lauksaimniecība un pievienot saimniecībai „Kraķi”, Raľķu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX,
2.3. apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu no 12.10.2011. par zemes gabala „Magones”, Raľķu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, sadalīšanu,
2.4. atdalāmo zemes gabalu 0.3 ha platībā pievienot saimniecībai „Dārznieki”, Raľķu
pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – lauksaimniecība,
2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
20. §
Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes gabala pievienošanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata A.P., dzīvo XXX, Skrundas novadā, 09.11.2011. Skrundas
novada pašvaldībā saľemto iesniegumu par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu
un zemes gabala pievienošanu.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par” – 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards
VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav,
balsojumā nepiedalās deputāts Ainars PIĻECKIS, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu
„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. sadalīt saimniecību „Vaivariľi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, atdalāmam
zemes gabalam ar kadastra Nr. XXX, 1.6 ha platībā piešķirt nosaukumu „Nolēni”,
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Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, zemes lietošanas mērķis – 0101
–
lauksaimniecība un pievienot saimniecībai „Nolēni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
21. §
Par izmaiņām Rudbāržu internātskolas – rehabilitācijas centra nolikumā
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka attiecīgās iestādes
nolikumu apstiprina iestādes dibinātājs un Vispārējās izglītības likuma 8. pantu, kas nosaka,
ka Vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir tās nolikums un 9. pantu, kas
nosaka, ka nolikumā tiek noteikta izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu pieľemšanas
kārtība, atklāti balsojot, „par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards
VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta
STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Papildināt Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikuma 4. sadaļu
IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA ar punktu 4.17. sekojošā reakcijā:
“Ľemot vērā izglītojamo veselības stāvokli, (psihoneiroloģiskās saslimšanas)
inspektoru pārrunas un anketēšana ar izglītojamajiem organizējama tikai skolas
psihologa klātbūtnē.”,
2. Izteikt 10. sadaļas SKOLAS IEKŠĒJO KĀRTĪBU REGLAMENTĒJOŠO
DOKUMENTU PIEĽEMŠANAS KĀRTĪBA:
2.1. 10.1.6. punktu sekojošā redakcijā:
“Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kārtība - darba kvalitāti izskata
komisija, apstiprina direktore.”,
2.2. 10.1.7. punktu sekojošā redakcijā:
“Izglītojamo sasniegumu stimulēšanas kārtība – sastāda direktores vietniece
izglītības jomā un direktores vietniece audzināšanas darbā, apstiprina
direktore.”
2.3. 10.1.8. punktu sekojošā redakcijā:
“Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra Pedagogu un tehnisko
darbinieku stimulēšanas kārtība – sastāda direktores vietniece izglītības
jomā, direktores vietniece audzināšanas darbā, apstiprina direktore.”,
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības pārvaldes speciālisti Ingu
FLUGRĀTI.
22. §
Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par uzľemšanu
dzīvokļu rindā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 25.10.2011. saľemts J. G., dzīvo XXX,
Skrundas
novadā, iesniegums par dzīvokļa
piešķiršanu,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 28.10.2011. saľemts I. K., dzīvo
XXX,
Skrundas novadā, iesniegums par uzľemšanu dzīvokļu
rindā,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 19.10.2011. saľemts K. L., dzīvo
XXX,
Skrundas novadā, iesniegumu par dzīvokļa piešķiršanu.
3. Pamatojoties uz LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. pantu, kas
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nosaka kārtību, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saľemt palīdzību pašvaldībā, atklāti
balsojot, „par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards
VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta
STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. uzľemt J. G., dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtā,
3.2. uzľemt I. K., dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām,
3.3. uzľemt K. L., dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Raľķos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu
FREIMANI.
23. §
Par dzīvokļu piešķiršanu
N. KLEINBERGA, DZ. VEĢE
1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvokļu
piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 25.10.2011. saľemts J. G., dzīvo XXX,
Skrundas
novadā, iesniegums par dzīvokļa
XXX, Skrundas novadā, piešķiršanu,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 02.11.2011. saľemts I. F., dzīvo Jubilejas
XXX,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu ļaut
izīrēt divas istabas dzīvoklī XXX,
Skrundas novadā.
Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes sekretārei,
deputātei Dzintrai VEĢEI, kura informē deputātus, ka I. F. nav nokārtojusi savas
parādsaistības attiecībā uz īrēto dzīvokli XXX, Skrundas novadā, un ierosina neizīrēt dzīvokli
XXX, Skrundas novadā.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu
vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām mājām”, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” un likuma “Par dzīvokļa
īpašumu” noteikumus”, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas
nosaka, ka “tikai dome var pieľemt lēmumus citos likumā peredzētajos gadījumos”, atklāti
balsojot „par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards
VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta
STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izīrēt J. G., dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā,
noslēdzot īres līgumu ar 01.12.2011.,
3.2. neizīrēt I. F., dzīvo XXX,
Skrundas novadā, dzīvojamās telpas Nr. 9 (14.9
2
2
m ) un Nr. 8 (8.9 m ), koplietojamās
telpas Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 10 (kopējā platība 20.9 m2)
XXX, Skrundas novadā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu
FREIMANI un SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāju Aivaru
RUDZROGU.
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24. §
Par dzīvojamās telpas XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, īres līguma pagarināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvojamās
telpas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īres līguma pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā
28.10.2011. saľemts G. B., XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā
dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, īres līgumu.
3. Pamatojoties uz LR likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām’’ 5. panta otro daļu, kas nosaka, ka “persona (ģimene) ir sociāli maznodrošināta
(trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaľā ar likumu "Par sociālo palīdzību"”, un 10.pantu, kas
nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis, MK 30.06.1998. noteikumu Nr. 233
„Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
un dzīvokļa kopējās platības normām” 2.1. punktu, kas nosaka, ka “personas (ģimenes)
tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina šādi dokumenti: trūcīgai personai (ģimenei) - rakstisks
sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas (ģimenes) atbilstību trūcīgas
personas (ģimenes) statusam”, atklāti balsojot, „par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona
ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt G. B., dzīvo XXX, Skrundas novadā,
īres līgumu uz laiku līdz
sešiem mēnešiem,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU.
25. §
Par īres līguma pārtraukšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par īres līguma
pārtraukšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 26.10.2011. saľemts SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” valdes priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA iesniegums par D.L., dzīvo
XXX, Skrundas novadā,
atteikšanos no īres tiesībām uz dzīvokli XXX,
Skrundas
novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 20.10.2011. saľemts I. P., dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums par atteikšanos no
īres tiesībām uz dzīvokli XXX, Skrundas novadā,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 03.11.2011. saľemts I. K.dzīvo Jubilejas
XXX,
Skrundas novadā, iesniegums par atteikšanos no īres tiesībām uz dzīvokli XXX, Skrundas
novadā,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 09.11.2011. saľemts O.O., dzīvo, Skrundas novadā,
iesniegums par atteikšanos no
īres tiesībām uz dzīvokli XXX, Skrundas novadā.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās
telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, atklāti balsojot „par” - 10 (Andris
Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
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dome nolemj:
3.1. piekrist D. L., dzīvo XXX,
Skrundas novadā, atteikumam un pārtraukt īres
tiesības uz dzīvokli XXX, Skrundas novadā,
3.2. piekrist I. P. XXX,
Skrundas novadā, atteikumam un pārtraukt īres tiesības
uz dzīvokli XXX, Skrundas novadā,
3.3. piekrist I. K., dzīvo XXX,
Skrundas novadā, atteikumam un pārtraukt īres
tiesības uz dzīvokli XXX, Skrundas novadā,
3.4. piekrist O. O., dzīvo XXX,
Skrundas novadā, atteikumam un pārtraukt īres
tiesības uz dzīvokli XXX, Skrundas novadā,
3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētāju Aivaru RUDZROGU.
26. §
Par saistošo noteikumu Nr. 14/2011 “Reklāmu, izkārtľu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošana Skrundas novadā” apstiprināšanu
N. KLEINBERGA, I. FLUGRĀTE, G. PUTNIĽŠ, R. KRONLAKA
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka,
ka “dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par reklāmas materiālu, izkārtľu,
sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās”, likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka “vietējās
pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās”, atklāti balsojot, „par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga
FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona
ZĪDERE, Gunta STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14/2011 “Par reklāmu, izkārtľu, sludinājumu
un citu informatīvo materiālu izvietošanu Skrundas novadā” (pielikums Nr. 2 uz 16
lpp.),
2. Atzīt par spēkā neesošiem Skrundas novada pašvaldības 22.06.2010. saistošos
noteikumus Nr. 12/2010 “Par reklāmu, izkārtľu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošanu publiskās vietās un nodevām par reklāmu, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskajās vietās Skrundas novada teritorijā”.
27. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Dārznieki” sadalīšanai un
pievienošanai nekustamam īpašumam “Dārznieki”, Raľķu pagastā, Skrundas novadā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA „XXX”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, Skrundas novads,
21.11.2011. Skrundas novada pašvaldībā saľemto iesniegumu par zemes gabala „Dārznieki”
sadalīšanu un pievienošanu zemes gabalam „Dārznieki”, Raľķu pagastā, Skrundas novadā, 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)pieľem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un
nosacījumiem; nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām
projekts jāsaskaľo, ja projekta risinājumi skar to intereses; 2)nosaka prasības grafiskās daļas
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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. Ľemot vērā iepriekš minēto un izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, SIA „XXX”, reģ. Nr.
XXX, zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Dārznieki”
sadalīšanai un pievienošanai nekustamam īpašumam „Dārznieki”, Raľķu pagastā, Skrundas
novadā, ir pamatots.
Atklāti balsojot, “par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards
VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta
STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Dārznieki”, Raľķu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā
ar
zemes gabala sadalīšanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam
„Dārznieki”, Raľķu
pagastā, Skrundas novadā ar kadastra Nr. XXX.
3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi :
3.2.1. projekts jāsaskaľo Valsts zemes dienestā,
3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojami
zemes robežu un situāciju plāni,
3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Kuldīgas rajona Raľķu pagasta
plānojumu,
3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
28. §
Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu, adreses maiľu ēkai
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA „XXX”, reģ. Nr. XXX, 21.11.2011. Skrundas novada
pašvaldībā saľemto iesniegumu par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma un adreses
piešķiršanu, un adreses maiľu ēkai.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, “par” - 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Rihards
VALTENBERGS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Gunta
STEPANOVA, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. sadalīt saimniecību „Kapenieki”, Raľķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX:
2.1.1. atdalāmam zemes gabalam ar kadastra Nr. XXX, 2.51 ha
platībā piešķirt nosaukumu un adresi „Dārznieki”, Raľķu pagasts, Skrundas
novads, LV-3323, zemes lietošanas mērķis – 0104 – lauksaimnieciska rakstura
uzľēmuma apbūve un pievienot saimniecībai „Dārznieki”, Raľķu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
2.1.2. izmainīt adresi ēkai „Darbnīcas”, Raľķu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra XXX uz adresi „Dārznieki”, Raľķu pagasts, Skrundas
novads, LV-3323,
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2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA pasludina domes sēdi par slēgtu.
Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 22.12.2011., plkst. 1000, kārtējo
domes sēdi sasaukt 29.12.2011., plkst. 1000.
Sēde slēgta plkst. 1030
Sēdi vadīja

N. Kleinberga
28.11.2011.

Sēdi protokolēja

E. Pole
28.11.2011.
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