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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

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

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

2018.gada 25.janvārī                                                                Nr.1 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par XXX iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu 

2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2018 “Skrundas novada 

pašvaldības 2018.gada budžets” apstiprināšanu 

3. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gadā 

4. Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” precizēšanu 

5. Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr. 12/2017 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 

23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” precizēšanu   

6. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2018 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas 

novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  

7. Par grozījumiem pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā ar biedrību “Latvijas Samariešu 

apvienība” 

8. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja apstiprināšanu  

9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu  

11. Par nekustamā īpašuma Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu 

apsaimniekošanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

12. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

13. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

14. Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, piešķiršanu  

15. Par adreses XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

16.Par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā 

17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

18. Par Skrundas novada pašvaldības politiski represēto lietu komisijas likvidēšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 
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Piedalās deputāti:  Andrejs SALMINS 

     Dzintars ANKEVICS 

     Benita LIELĀMERE 

     Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS 

     Juris JAUNZEMS  

     Ivo BĀRS  

     Aldis ZALGAUCKIS  

     Gunta STEPANOVA  

     Ainārs ZANKOVSKIS  

     Aivars RUDZROGA  

     Ivars GRUNDMANIS 
 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Jānis BRŪVERIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

Valdis PAKULIS (atrodas ārpus Latvijas) 
 

Klausās:  

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Kaspars KUTUĻSKS 

Zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona RĪTIŅA 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

Pašvaldības iedzīvotāja    Inta KAMPARA 

Pašvaldības iedzīvotāja     Jana LINDE 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtības iebalsojamo 

jautājumu “Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 

10/2017 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā” 

precizēšanu” atlikt izskatīšanai uz februāra domes sēdi, jo Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas atzinumā neprecīzi norādīts saistošo noteikumu nosaukums, par ko tiek 

sniegts pozitīvais atzinums. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par izsludināto domes 25.01.2018. sēdes darba kārtību, 

kā informatīvo jautājumu izskatot XXX iesniegumu.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai 

tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, 

ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, 32.pantu, kas 

nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā 

secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs 

SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris 

JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 25.01.2018. sēdes darba kārtību: 

1. Par XXX iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu 

2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2018 “Skrundas novada 

pašvaldības 2018.gada budžets” apstiprināšanu 
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3. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gadā 

4. Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” precizēšanu 

5. Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr. 12/2017 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 

23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” precizēšanu   

6. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2018 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas 

novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  

7. Par grozījumiem pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā ar biedrību “Latvijas Samariešu 

apvienība” 

8. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja apstiprināšanu  

9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu  

11. Par nekustamā īpašuma Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu 

apsaimniekošanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

12. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

13. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

14. Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, piešķiršanu  

15. Par adreses XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

16.Par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā 

17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

18. Par Skrundas novada pašvaldības politiski represēto lietu komisijas likvidēšanu  

 

INFORMĀCIJAI 

Par XXX iesniegumu (informē pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ) 

 

1. § 

Par XXX iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.01.2018. pašvaldībā (turpmāk- pašvaldība) saņemto 

XXX (turpmāk tekstā – Iesniedzēja) 04.01.2018. iesniegumu, kas iereģistrēts pašvaldības 

lietvedības sistēmā XXX  (turpmāk tekstā – Iesniegums). 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

 2.1. Iesnieguma saturs: 

2.1.1. Iesniegumā norādīts, ka Skrundas novada pašvaldības policijas inspektors XXX 

XXX sastādījis iesniedzējam administratīvā pārkāpuma protokolu Nr. XXX par 

administratīvo pārkāpumu par Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta 

saistošo noteikumu Nr. 23/2010 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas 

novadā” pārkāpumu, 

2.1.2. ar Skrundas novada pašvaldības Administratīvās komisijas XXX lēmumu 

Nr.XXX, Administratīvā komisija nolēma izbeigt administratīvā pārkāpuma lietvedību 

par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts LAPK 75.panta pirmajā daļā (turpmāk – 

Lēmums), 

2.1.3. Iesniedzēja uzskata, ka ar šādu policista XXX sastādīto administratīvo protokolu 

un iestādes faktisko rīcību, Iesniedzējai realizējot savas aizstāvības tiesības, nodarīts 

finansiāls un morāls kaitējums, 

2.1.4. Iesniedzēja lūdz nekavējoties atmaksāt viņai radušos zaudējumus XXX euro 

(morāls kaitējums – XXX euro, finansiāls – pilnvaras apstiprināšanas izdevumi – XXX 
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euro) apmērā, pārskaitot naudu uz Iesniedzējas kontu, 

2.2. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma (turpmāk – 

likums) 1. panta otrā daļa nosaka, ka šā likuma noteikumi par to zaudējumu 

atlīdzināšanu, kuri privātpersonai nodarīti ar iestādes prettiesisku administratīvo aktu 

vai prettiesisku faktisko rīcību, attiecināmi arī uz tādu zaudējumu atlīdzināšanu, kuri 

privātpersonai nodarīti ar iestādes prettiesisku lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā. 

Iesniegumu par to zaudējumu atlīdzinājumu, kuri privātpersonai nodarīti ar iestādes 

prettiesisku lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, izskata, piemērojot 

Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) un šā likuma noteikumus (2.1 panta 

pirmā daļa). Iesniegumu par to zaudējumu atlīdzinājumu, kuri privātpersonai nodarīti 

ar iestādes prettiesisku lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, privātpersona var 

iesniegt pēc tam, kad stājies spēkā galīgais nolēmums administratīvā pārkāpuma lietā 

(2.1 panta otrā daļa). Iestādes lēmums par to zaudējumu atlīdzinājumu, kuri 

privātpersonai nodarīti ar iestādes prettiesisku lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, 

ir pārsūdzams administratīvajā tiesā saskaņā ar APL (2.1 panta trešā daļa), 

2.3. Likuma 1.panta otrā daļa paredz attiecināt likumu arī uz zaudējumu atlīdzību, kas 

radīti ar prettiesisku administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtu lēmumu un likums 

paredz mehānismu, kas nodrošina iestādei atgriezenisko saiti ar tās prettiesiskās rīcības 

sekām, proti, iesniegumi par zaudējumu atlīdzināšanu tiek iesniegti iestādē, kura 

pieņēmusi prettiesisko lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, tādejādi iestādei ir 

iespēja izvērtēt savu praksi un izvēlēties tādas darbības metodes, kas iespējami 

samazina nodarīto un atlīdzināmo zaudējumu apmēru. 

Proti, konkrētajā gadījumā ar Skrundas novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

XXX lēmumu Nr.XXX Administratīvā komisija nolēma izbeigt administratīvā 

pārkāpuma lietvedību par administratīvo pārkāpumu un minētais lēmums nav 

pārsūdzēts un ir stājies spēkā, līdz ar to netika pieņemts iestādes prettiesisks lēmums 

administratīvā pārkāpuma lietā, kas ir pamats zaudējumu atlīdzināšanai likuma 1. panta 

otrās daļas izpratnē. 

3. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 1.panta 

otro daļu, 2.1pantu, Loreta ROBEŽNIECE jautā, kas ir “pret” zaudējumu atlīdzināšu. Atklāti 

balsojot, „pret” – 9 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Loreta 

ROBEŽNIECE) „par” – 4 (Andrejs SALMINS, Benita LIELĀMERE, Juris JAUNZEMS, 

Aivars RUDZROGA), „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. noraidīt XXX lūgumu par viņai radušos zaudējumu XXX EUR (XXX) apmērā 

(morālais kaitējums – XXX EUR (XXX), finansiāls – pilnvaras apstiprināšanas 

izdevumi – XXX EUR (XXX)) atlīdzināšanu, 

3.2. minēto lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

Administratīvā rajona tiesā atbilstoši APL 189. pantā minētai piekritībai. 

4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Lēmumu paziņo adresātam 

atbilstoši Paziņošanas likumam sūtot to pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu 
 

2. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu  

Nr. 1/2018 “Skrundas novada pašvaldības 2018.gada budžets” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Saskaņā ar 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”, 46.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par 

pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

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

pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības 
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mājaslapā internetā”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 4 (Andrejs SALMINS, Benita 

LIELĀMERE, Juris JAUNZEMS, Aivars RUDZROGA), „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1/2018 „Skrundas 

novada pašvaldības 2018.gada budžets” (pielikums Nr. 1 uz 9 lpp.). 
 

3. § 

Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

9.punktu, kas nosaka, kādi izdevumi iekļaujami izdevumu tāmē, atbilstoši ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem (EKK), aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par vienu izglītojamo 

konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā iekļaujot konkrētus izglītības iestādes iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta 

finansējumu un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), ņemot 

vērā audzēkņu skaitu uz saimnieciskā gada 1. janvāri, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs 

SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

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

- Apstiprināt viena skolēna izmaksas Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

2018.gadā (pielikums Nr. 2 uz 1 lp.).  
 

4. § 

Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 9/2017 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” precizēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.01.2018. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli – pozitīvu atzinumu Nr. 1-18/419 ar 

ieteikumiem precizēt pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošos noteikumus Nr. 9/2017 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”. 

2. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  33.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka “pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes 

(personas) atzīšanai par trūcīgu”, 35. panta otro daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība, neizvērtējot 

ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā”, 

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 

piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdalību” 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19..decembra 

noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un Ministru kabineta  2005.gada 

15. novembra noteikumu  Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 

vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās” 27.,29.,30.,31. un 311. punktu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs 

SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

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

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu 

Nr. 9/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” 

(pielikums Nr. 3 uz 5 lpp.) atkārtoti precizēto redakciju. 
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5. § 

Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr. 

12/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” precizēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.01.2018. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli – pozitīvu atzinumu Nr. 1-18/418 ar 

ieteikumiem precizēt pašvaldības 2017.gada 28.decembra saistošos noteikumus Nr. 12/2017 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 

23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””. 

2. Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kas 

nosaka, ka “pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību 

(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 

audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 

audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)” un sesto punktu, kas nosaka, ka 

“pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī 

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”, 43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

“dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju 

un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars 

ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo 

BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 29.decembra saistošo noteikumu 

Nr. 12/2017 „Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” 

(pielikums Nr. 4 uz 4 lpp.) precizēto redakciju. 
 

6. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2018  

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Ņemot vērā Skrundas novada pašvaldībā 04.01.2018. saņemto Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli par iebildumiem izdarot 

precizējumus 2017.gada 29.septembra Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums””, ņemot vērā VARAM 

02.11.2017. vēstuli Nr. 1-18/8358 par precizējumu nepieciešamību pašvaldības 2017.gada 

29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 

2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības 

nolikums”” un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

„pašvaldības nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas, ja tajā nav noteikts 

cits spēkā stāšanās laiks. Pēc pašvaldības nolikuma pieņemšanas tam jābūt brīvi pieejamam 

pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, kā arī publicētam pašvaldības 

mājaslapā internetā. Pašvaldības nolikumu triju dienu laikā pēc tā parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai”, 

atklāti balsojot, “par” – 10 (Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – 3 (Andrejs SALMINS, Aivars 

RUDZROGA, Juris JAUNZEMS), “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

1. Atcelt Skrundas novada domes 30.11.2017. sēdes (prot. Nr. 8, 9.§) lēmumu „Par 
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precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 29.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 

28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības 

nolikums””, 

2. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2/2018 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” (pielikums Nr. 5 

uz 9 lpp.). 

7. § 

Par grozījumiem pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā  

ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” 10.01.2018. 

pašvaldībā saņemto vienošanās par grozījumiem pie 28.11.2013. pārvaldes uzdevuma 

deleģēšanas līgumā Nr. XXX projektu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 28.11.2013. Skrundas novada 

pašvaldībai ar Biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”, reģ.Nr.40008001803, juridiskā adrese 

Visbijas prospekts 18, Rīga, noslēgts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr.XXX par 

sociālās palīdzības nodrošināšanu iedzīvotājiem saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktām pašvaldības funkcijām. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 6.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt 

veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”, 

7.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt iedzīvotājiem 

sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli 

mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez 

vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 

bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 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”, piekto daļu, 

kas nosaka, ka “Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī 

deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicē 

attiecīgās iestādes mājaslapā internetā vai, ja tas noteikts tiesību aktā, augstākas iestādes 

mājaslapā internetā”, 46. pantu, kas nosaka deleģēšanas līguma saturu, atklāti balsojot, „par” 

– 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

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

 2.1. slēgt vienošanos par grozījumiem 28.11.2013.pārvaldes uzdevuma deleģēšanas 

līgumā Nr. XXX saskaņā ar pielikumu Nr. 6 uz 2 lpp., 

 2.2. izdarīt attiecīgus grozījumus deleģēšanas līgumā,  

2.3. informāciju par grozījumiem deleģēšanas līgumā piecu darbdienu laikā no 

deleģēšanas līguma grozījumu noslēgšanas dienas publicēt pašvaldības mājaslapā 

internetā. 

 2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
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8. § 

Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja apstiprināšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX pašvaldībā saņemto p/i “Skrundas veselības un 

sociālās aprūpes centrs” direktores Sigitas PICULES iesniegumu par darba tiesisko attiecību 

pārtraukšanu, izskata XXX pašvaldībā saņemto Janas LINDES iesniegumu par pieņemšanu 

darbā par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori un sēdes vadītājas 

Loretas ROBEŽNIECES ierosinājumu - direktores apstiprināšanu. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 9. punktu, kas nosaka, ka „dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs 

SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

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

2.1. izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Sigitu PICULI, personas kods XXX, kā  p/i 

“Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktore, ar 11.02.2018., pamatojoties 

uz “Darba likuma” 100. panta pirmo daļu, 

2.2. iecelt Janu LINDI, personas kods XXX, par p/i “Skrundas veselības un sociālās 

aprūpes centrs” direktori ar 12.02.2018., profesijas kods XXX,  

2.3. sagatavot un noslēgt pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītājai Ingai 

FREIMANEI līdz XXX darba līgumu ar Janu LINDI, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU, 

algu grāmatvedi Rutu ERNSTSONI.  
 

9. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/1 no 08.01.2018. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka „piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu 

nedēļu laikā, bet par kustamo mantu – nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi 

neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma 

summā”, 30.panta otro daļu, kas nosaka, ka „nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs 

zaudē iesniegto nodrošinājumu (16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma 

32.pantā noteiktajā kārtībā”, likuma 34.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „izsoles rīkotājs 

apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles”, likuma 34.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka „institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus 

apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu 

nokārtošanas”, likuma 35.pantu, kas nosaka, ka „(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17. 

un 32.pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā 

vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda persona, 

kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē (16. un 18.pants); (2) Ja 

nav apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz mantas nosacīto cenu 

kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar tiem pašiem noteikumiem. Pretējā 

gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 

7.pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, 

atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, 

Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
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- Apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.8.2/1 no 08.01.2018. par kustamās mantas - autobusa ISUZU 

TURQUISE, valsts numurs HB2934, izlaiduma gads 2008., izsoli (pielikums Nr. 7 

uz 1 lp.). 
 

10. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 3.1./1 no 15.01.2018. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. 

punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas 

nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. Pantā noteiktā 

kārtībā”, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas mantu 

par brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā 

persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants)”, atklāti balsojot, 

„par” – 12 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” 

– 1 (Aivars RUDZROGA), Skrundas novada dome nolemj: 

  2.1. pārdot nekustamo īpašumu - dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 52.9 m2, par brīvu cenu XXX EUR (XXX), 

 2.2. uzaicināt XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, viena mēneša laikā pēc Domes lēmuma spēkā stāšanās noslēgt pirkuma 

līgumu, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU.  
 

11. § 

Par nekustamā īpašuma Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu 

apsaimniekošanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata attīstības komitejas 16.01.2018. sēdē deputātu vienbalsīgi 

izteikto priekšlikumu par nekustamā īpašuma Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, nodošanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” apsaimniekošanai 

atkritumu šķirošanas laukuma izveidei. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. pašvaldībā 12.12.2017. saņemts SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes 

locekļa Kaspara KUTUĻSKA iesniegums par noliktavas/angāra Vakara ielā 5A, 

Skrundā, Skrundas novadā, nomu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai – ielu 

uzturēšanai paredzētā pretslīdes materiāla (grants-smilts maisījums) novietošanai un 

atkritumu apsaimniekošanai, 

2.2. pašvaldībā 27.12.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

iesniegums par angāra Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma 

pagarināšanu, 

2.3. starp Skrundas novada pašvaldību un XXX noslēgts angāra Vakara ielā 5A, 

Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums Nr. XXX, 

2.4. nekustamais īpašums Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.  

XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas pilsētas zemesgrāmata 

nodalījuma Nr.XXX,  

2.5. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0.4083 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, uz kura atrodas būve – angārs, kadastra apzīmējums XXX, un 
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bioloģiski noārdāmo atkritumu glabāšanas laukums. 

3. Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, kas nosaka, ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”,  atklāti 

balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. nodot  SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģistrācijas numurs 41203022001, 

juridiskā adrese Stūra iela 7, Skrundas novads, apsaimniekošanā nekustamo īpašumu 

Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, atkritumu šķirošanas 

laukuma izveidei, 

3.2. nepagarināt līgumu ar XXX par būves – angāra Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, nomu, nosakot būves atbrīvošanas termiņu XXX, 

3.3. uzdot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklim Kasparam 

KUTUĻSKAM pārņemt ēku – angāru Vakara ielā 5A, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, no XXX, 

 3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.  
 

12. § 

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.12.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par  īres dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

iegādi.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta ceturtās daļas 27.punktu, kas nosaka, 

ka ”Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 13 

(Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. uzņemt dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, bilancē par kadastrālo vērtību 

un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

13. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 23.11.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta  XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma XXX, piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, pieder XXX saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 3.3 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, un 8.4 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX. 

3. Pamatojoties uz 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 
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vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru 

kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars 

ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo 

BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 8.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX 

piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības 

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

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

14. § 

Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses  

XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 03.01.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrunda novadā, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un 

adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu garāžai.  

2. Pamatojoties uz 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”, Ministru 

kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” trešo daļu, 

atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, 

Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta 

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

2.1. izveidot ēkas īpašumu un garāžai Nr. XXX, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt 

adresi XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistu 

Normundu DANENBERGU.  
 

15. § 

Par adreses XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 08.01.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Rīga, iesniegumu par adreses XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu piederošam 

nekustamam īpašumam, kadastra Nr. XXX.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka nekustamais XXX, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Raņķu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX, īpašums sastāv no zemes vienības 1.8 ha platībā, 

kadastra apzīmējums XXX. 

3. Pamatojoties uz 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”, Ministru 

kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti 
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balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, adresi XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

16. § 

Par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā  

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.11.20116. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Nīgrandē, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā, iesniegumu par zemes vienības 0.36 ha platībā 

iznomāšanu uz 10 gadiem XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 

XXX, biškopībai, tūrismam, lauksaimnieciskai un mežsaimnieciskai darbībai. 

2. Izvērtējot ar lietu sastītos apstāķļus tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0.36 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, uz kura atrodas ēkas: dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums XXX) 

un palīgēkas  (kadastra apzīmējumi XXX),  

2.3. ēkas ir neapdzīvotas bez elektrības un ir avārijas stāvoklī. 

3. Pamatojoties uz 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” un Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” III daļu, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs 

SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienību 0.36 ha platībā XXX, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz 10 gadiem biškopībai, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1.5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Normundam 

DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot zemes 

nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.                                                                                                                                            
 

17. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES 

iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz rakstisku 

iesniegumu pamata. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 04.01.2018. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 
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Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, jo viņš tur nedzīvo un ir tiesas lēmums XXX, 

2.2. 08.01.2018. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 05.01.2018. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.5. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ir pašvaldības īpašums, 

kas izīrēts XXX,  

2.6. 08.01.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.7. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu 

pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, 

Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 ”Kārtībā, kādā anulējamas ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par” – 13 

(Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

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

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas 

vadītāju Ingu FREIMANI, 

4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona 

tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā (Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam ar 

ierakstītu pasta sūtījumu). 
 

18. § 

Par Skrundas novada pašvaldības politiski represēto lietu komisijas likvidēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Ņemot vērā to, ka Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra saistošie noteikumi Nr. 408 

“Noteikumi par politiski represēto personu uzskaiti, politiski represēto personu apliecību 

izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti”, kas noteica, ka pašvaldība, pamatojoties uz 

personas iesniegumu piešķir politiski represētās personas statusu, 01.07.2011. zaudējuši 

spēku, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars 

GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

  1. Likvidēt Skrundas novada pašvaldības politiski represēto lietu komisiju, 

 2. Izdarīt grozījumus Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”, 

 3. Kontroli par lēmuma izpildi izdot pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītājai 

Ingai FREIMANEI. 

 

INFORMĀCIJAI 

Par XXX iesniegumu (pielikums Nr. 8 uz 9 lp.). 



14 

 

Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ informē, ka 11.01.208. pašvaldībā saņemts XXX 

iesniegums par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” parādu piedziņas procesu. XXX lūdz 

deputātiem izskatīt, cik juridiski pareizi tiesu izpildītāji šo procesu ir veikuši. Pašvaldība var 

sagatavot atbildi par mūsu kapitālsabiedrības darbu, cik tālu tas skar konkrētu dzīvokļa 

īpašnieku. Par tiesu izpildītāju darbu pašvaldība nevar atbildēt. 

Klātesošie deputāti vienbalsīgi nolemj pieņemt zināšanā minēto informāciju. 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

sēdi par slēgtu. Kārtējā komiteju apvienotā sēde notiks 15.02.2018., plkst. 0800, kārtējā domes 

sēde – 22.02.2018., plkst. 0800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0810 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          25.01.2018. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          25.01.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


