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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 

Nr. 20 

Skrundas novadā,              2014. gada 18.decembrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par maksāšanas kārtības noteikšanu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju 

dzīvojamās telpas īrniekiem Skrundas novada administratīvajā teritorijā 

2. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju 

plāna aktualizēšanu 

3. Par grozījumiem Skrundas novada domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 24. §) lēmumā 

„Par Skrundas novada domes pārstāvja izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona kopsapulcē 

un Attīstības padomē”  

4. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Skrundas kultūras nama direktori Loretu 

ROBEŽNIECI 

5. Par SIA „TV KURSA” valdes priekšsēdētāja XXX iesniegumu 

6. Par saimniecības „Dravnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

7. Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un zemes vienības platības noteikšanu 

ēkas „Kūdras purva darbnīca”, Skrundā, Skrundas novadā, uzturēšanai 

8. Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un zemes vienības platības noteikšanu 

ēku Zibens ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, uzturēšanai 

9. Par zemes vienību platību precizēšanu Skrundas novadā 

10. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei XXX, Skrundas novadā 

11. Par rekultivācijas veida saskaņošanu smilts atradnei XXX, Skrundas novadā 

12. Par pirmsskolas rotaļu grupas slēgšanu Raņķu pagastā, Skrundas novadā 

13. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

14. Par dzīvokļu piešķiršanu 

15. Par īres līguma pagarināšanu 

16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 

 

Piedalās   
Deputāti: Aldis BALODIS  

  Ivo BĀRS 
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  Andris BERGMANIS 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Ainars PIĻECKIS 

  Zigurds PURIŅŠ 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Ainārs ZANKOVSKIS 

Gunārs ZEME 

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Dzintra VEĢE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs   Dainis EISAKS 

p/a “Sociālais dienests” direktore    Anda VĪTOLA 

zemes lietu speciālists     Normunds DANENBERGS 

attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība 

valdes locekle   Guna SKREBELE 

iedzīvotāju apmeklētāju centra speciāliste  Rudīte KRONLAKA 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošu 

jautājumu: 

1. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekles XXX iesniegumu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32.pantu, kas nosaka, ka „apspriežamos 

jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar 

domes lēmumu.”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par maksāšanas kārtības noteikšanu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju 

dzīvojamās telpas īrniekiem Skrundas novada administratīvajā teritorijā 

2. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju 

plāna aktualizēšanu 

3. Par grozījumiem Skrundas novada domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 24. §) lēmumā 

„Par Skrundas novada domes pārstāvja izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona kopsapulcē 

un Attīstības padomē”  

4. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Skrundas kultūras nama direktori Loretu 

ROBEŽNIECI 

5. Par SIA „TV KURSA” valdes priekšsēdētāja XXX iesniegumu 

6. Par saimniecības „Dravnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

7. Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un zemes vienības platības noteikšanu 
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ēkas „Kūdras purva darbnīca”, Skrundā, Skrundas novadā, uzturēšanai 

8. Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un zemes vienības platības noteikšanu 

ēku Zibens ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, uzturēšanai 

9. Par zemes vienību platību precizēšanu Skrundas novadā 

10. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei XXX, Skrundas novadā 

11. Par rekultivācijas veida saskaņošanu smilts atradnei „XXX, Skrundas novadā 

12. Par pirmsskolas rotaļu grupas slēgšanu Raņķu pagastā, Skrundas novadā 

13. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

14. Par dzīvokļu piešķiršanu 

15. Par īres līguma pagarināšanu 

16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

17. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekles XXX iesniegumu 

 

1. § 

Par maksāšanas kārtības noteikšanu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un 

asenizāciju dzīvojamās telpas īrniekiem Skrundas novada administratīvajā teritorijā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Kārtība, kādā jānorēķinās par pakalpojumiem dzīvokļa īpašniekam, noteikta Ministru 

kabineta 2008.gada 09.decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks 

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma 

lietošanu”, bet kārtība, kādā jānorēķinās par pakalpojumiem dzīvojamās telpas īrniekam, 

noteikta Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 „Kārtība, kādā 

dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, 

kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu”. 

No 2014.gada 06.novembra, izdarot grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.1013, 

17.punkta 17.4.1.apakšpunktā noteikts, ka par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un 

asenizāciju, ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, norēķinās proporcionāli dzīvoklī deklarēto 

personu skaitam. Laikā no 25.09.2013. līdz 05.11.2014. bija noteikta cita norēķinu kārtība - 

atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.  

Ministru kabineta noteikumos Nr.999 grozījumi nav izdarīti, un 12.punkta 12.2.apakšpunktā 

saglabāts nosacījums, ka īrnieks par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju 

maksā „atbilstoši dzīvojamās mājas telpu un telpu grupu (dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un 

neapdzīvojamo telpu) skaitam.”  

Līdz ar to normatīvie akti pieļauj atšķirīgu kārtību, kādā aprēķināma maksa, kāda jāmaksā par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju dzīvojamās telpas īrniekiem un dzīvokļa 

īpašniekam. 

Uz doto brīdi ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 

2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un 

izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 

telpas lietošanu””, kura sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums paredz, ka maksa par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju tiks aprēķināta šādi: 

„par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju - proporcionāli dzīvoklī deklarēto 

personu skaitam. Ja dzīvojamā mājā ir telpas vai telpu grupas, kas ir neapdzīvojamās telpas 

vai mākslinieka darbnīcas, maksājumu atsevišķam dzīvoklim aprēķina proporcionāli dzīvoklī 

deklarēto personu skaitam, sadalot summu, kas veidojas pēc šo telpu vai telpu grupas 

nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma”. 

Kā norēķina kritērijs ir noteikts dzīvojamā telpā deklarēto, nevis faktiski dzīvojošo personu 

skaits, jo, lai arī deklarēto personu skaits bieži vien nav atbilstošs dzīvoklī dzīvojošo personu 

skaitam, tas tomēr ir vienīgais veids, kā iespējams aprēķināt katra dzīvokļa īpašnieka 

apmaksājamo daļu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja noteikumos paredzētais 

kritērijs ir nevis dzīvojamo telpu, bet personu skaits.  

Normatīvajam aktam jānodrošina sabiedrības intereses un iespējami taisnīgs līdzsvars, jo 
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vientuļie iedzīvotāji (pensionāri) un ģimenes (vairāku personu mājsaimniecība) attiecībā uz 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma saņemšanas apjomu un samaksas noteikšanas 

kritērijiem neatrodas vienādos, salīdzināmos apstākļos. Norēķini par sadzīves atkritumu 

pakalpojumu saskaņā ar pašreizējo regulējumu iepriekšminētajai iedzīvotāju grupai rada 

papildu slogu. 

Arī Tiesībsargs 2014.gada 7.marta atzinumā pārbaudes lietā Nr.2014-13-16D secinājis, ka 

pašlaik spēkā esošais Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 regulējums ierobežo Satversmes 

91. un 105.pantā noteiktās pamattiesības, un aicinājis Ministru kabinetu atcelt Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1013 17.4. apakšpunktu, ierosinot atgriezties pie iepriekš spēkā esošā 

regulējuma. 

2. Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 6.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, saskaņā ar kuru pašvaldību autonomās 

funkcijas ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā – atkritumu savākšanas 

un izvešanas kontroli, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kas paredz, ka „tikai dome var lemt 

par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi 

atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi”, likuma „Par 

dzīvojamo telpu īri” 12.pantu, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. noteikt, ka no 2015.gada 1.janvāra dzīvojamās telpas īrniekiem maksa par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju tiks aprēķināta šādi: par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu un asenizāciju - proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam. Ja 

dzīvojamā mājā ir telpas vai telpu grupas, kas ir neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka 

darbnīcas, maksājumu atsevišķam dzīvoklim aprēķina proporcionāli dzīvoklī deklarēto 

personu skaitam, sadalot summu, kas veidojas pēc šo telpu vai telpu grupas nomnieku 

veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma, 

          2.2. noteikt, ka apstiprinātā norēķinu kārtība piemērojama, ja dzīvojamās mājas             

dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē nav vienojušies par citādu norēķinu kārtību par 

pakalpojumiem, 

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

 

2. § 

Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam  

rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „lai 

pildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt 

pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas 

attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”, 61.1 

panta trešo daļu, kas nosaka, ka „publisko apspriešanu nerīko par pašvaldības budžetu”, 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, kas paredz, ka „valsts un pašvaldības 

institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas 

iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts”, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra 

noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

16.punktu, kas paredz, ka „rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, 

ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis BALODIS, 

Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p15
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PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

1. apstiprināt aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam 

rīcības plānu un investīciju plānu (pielikums Nr. 1 uz 20 lpp.), 

2. publicēt aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam 

rīcības plānu un investīciju plānu Skrundas novada pašvaldības mājas lapā 

www.skrundasnovads.lv, 

 3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.   
 

3. § 

Par grozījumiem Skrundas novada domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 24. §)  

lēmumā „Par Skrundas novada domes pārstāvja izvirzīšanu Kurzemes  

plānošanas reģiona kopsapulcē un Attīstības padomē” 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 

„tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, 

„par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāte Loreta 

ROBEŽNIECE, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:   

1.papildināt Skrundas novada domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 24.§) lēmumu „Par 

Skrundas novada domes pārstāvja izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona kopsapulcē 

un Attīstības padomē” ar 2.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„atļaut Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai Robežniecei savienot Skrundas 

novada domes priekšsēdētājas amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 

locekļa amatu.”. 
 

4. § 

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Skrundas  

kultūras nama direktori Loretu ROBEŽNIECI 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.12.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas 

kultūras nama direktores Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par darba tiesisko attiecību 

pārtraukšanu uz laiku, kamēr tiek pildīti Skrundas novada domes priekšsēdētājas darba 

pienākumi. 

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”, likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā”  8.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „personai, kas pēc 

stāšanās valsts amatpersonas amatā vienlaikus ieņem amatu, kura savienošana ar valsts 

amatpersonas amatu ir aizliegta, septiņu dienu laikā ir pienākums rakstveidā iesniegt 

institūcijai, kurā tā ieņem amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, 

iesniegumu, lūdzot to atbrīvot no attiecīgā amata”, un 8.panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

„institūcijai (personai), kas saņēmusi šā panta pirmās daļas 2.punktā minēto valsts 

amatpersonas iesniegumu, ir pienākums mēneša laikā pieņemt lēmumu par personas 

atbrīvošanu no amata. Lēmumu nosūta attiecīgajai valsts amatpersonai”, un pamatojoties uz 

Darba likuma 100.panta pirmo un ceturto daļu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 
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SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Aldis 

BALODIS), balsojumā nepiedalās deputāte Loreta ROBEŽNIECE, pamatojoties uz likumu 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada 

dome nolemj:  

2.1. izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Skrundas kultūras nama direktori Loretu 

ROBEŽNIECI ar 2014.gada 19.decembri.,  

2.2. iecelt Ditu ŅUŅĒVICU par Skrundas kultūras nama direktores pienākumu 

izpildītāju ar 2014.gada 19.decembri, profesijas kods 1431 01, nosakot mēneša darba 

algas likmi XXX EUR (XXX), nosakot pilnu darba laiku (1.0 slodzes), 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

 FREIMANI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.  
 

5. § 

Par SIA XXX valdes priekšsēdētāja XXX iesniegumu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.11.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA XXX 

valdes priekšsēdētāja XXX iesniegumu par finansiālu atbalstu XXX izstādei „Gods kalpot 

Latvijai!”, kas veltīta Skrundas kultūras nama vīru vokālajam ansamblim „Vecie zēni”. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka 

„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Gunārs ZEME), 

„atturas” – 4 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ), 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. novirzīt 620 EUR (seši simti divdesmit euro) no 2014.gada kultūras 

pasākumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem SIA XXX valdes priekšsēdētājam 

XXX fotogrāfes XXX izstādes „Gods kalpot Latvijai!” izdevumu segšanai, 

  2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

6. § 

Par saimniecības „Dravnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas  

novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 03.12.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, iesniegumu par saimniecības „Dravnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Dravnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, pieder XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatu nodalījumu 

Nr.XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām (zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 2.0 ha platībā un zemes vienība ar apzīmējumu XXX, 1.1 ha 

platībā). 

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 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 
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Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt saimniecību „Dravnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un 

atdalāmai zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX, 1.1 ha platībā piešķirt jaunu 

nosaukumu „Vīnogulāji”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, zemes 

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

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

7. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un zemes vienības platības  

noteikšanu ēkas „Kūdras purva darbnīca”, Skrundā, Skrundas novadā, uzturēšanai 
L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata 21.11.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, pilnvarotās personas XXX, dzīvo XXX (Kurzemes apgabaltiesas Zvērināta 

notāra Agra JAUNPUJĒNA 12.11.2014. izdota pilnvara Nr. XXX.), iesniegumu par ēku 

īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un zemes vienības platības noteikšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka uz zemes vienības „Kūdras purva 

darbnīca”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, atrodas XXX piederoša Kūdras 

purva darbnīca saskaņā ar 21.05.1992. pirkuma līgumu. 

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 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, novada dome, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Zigurds PURIŅŠ), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā 

nepiedalās deputāts Aivars SEBEŽS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izveidot ēku īpašumu un Kūdras purva darbnīcai, kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra Nr. XXX, piešķirt adresi „Kūdras purva darbnīca”, Skrunda, Skrundas 

novads, LV-3326, 

3.2. noteikt 0.13 ha lielu zemes vienības platību ēkas „Kūdras purva darbnīca”, 

Skrundā, Skrundas novadā, uzturēšanai, 

3.3. atcelt Skrundas pilsētas zemes komisijas 08.04.2005. lēmumu Nr.4 „Par zemes 

gabala platības noteikšanu Skrundā, Kūdras purva darbnīcas uzturēšanai”, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

8. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un zemes vienības  

platības noteikšanu ēku Zibens ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, uzturēšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.12.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu un zemes vienības 

platības noteikšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka uz zemes vienības Zibens ielā 1A, 
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Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, atrodas XXX piederoša dzīvojamā māja 

saskaņā ar 17.03.1993. pirkuma līgumu un saimniecības ēka saskaņā ar 23.01.2002. Skrundas 

pilsētas ar lauku teritoriju domes būvvaldes būvinspektora XXX sastādīto aktu. 

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 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izveidot ēku īpašumu un XXX piederošai dzīvojamai mājai ar saimniecības ēku, 

kura atrodas uz zemes vienības Zibens ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, piešķirt adresi Zibens iela 1A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

3.2. noteikt 0.1184 ha lielu zemes vienības platību ēku Zibens ielā 1A, Skrundā, 

Skrundas novadā, uzturēšanai, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

9. § 

Par zemes vienību platību precizēšanu Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 

saņemto informāciju no Nekustamo īpašumu Valsts kadastra informācijas sistēmas. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra 

objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.3.apakšpunktu, kas 

nosaka, ka „par atšķirību starp Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrēto platību 

un kadastra kartes platību, kas pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas, attiecībā uz 

pašvaldībai piekrītošām zemēm Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība informē 

vietējo pašvaldību, kas pieņēmusi lēmumu par zemes piekritību vai piederību pašvaldībai. 

Kadastra informācijas sistēmā reģistrē precizēto zemes vienības platību atbilstoši vietējās 

pašvaldības precizētajam lēmumam par zemes vienības platību” un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. precizēt zemes gabalam „Sērdieņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes 

vienības kadastra apzīmējums Nr. XXX, platību no 0.4 ha uz 0.5714 ha, 

2.2. precizēt zemes gabalam „Bākūži”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, platību no 0.7 ha uz 0.5682 ha, 

2.3. precizēt zemes gabalam „Liedagas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, platību no 0.6 ha uz 0.7079 ha, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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10. § 

Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts  

atradnei XXX, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.11.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, iesniegumu ar lūgumu izdot Derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju smilts atradnei XXX, kas atrodas zemes īpašumā XXX, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes īpašums XXX, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 12.1 

ha, reģistrēts Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. XXX, zemes īpašuma 

īpašnieks XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, 

2.2. 2014.gada 11.jūlijā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izdevusi 

Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņu) atradnes pasi, kura derīga līdz 2024.gada 

10.jūlijam, un ieguves limitu smilts atradnei XXX, Skrundas novadā. Atradnes platība: 

71.5 tūkst. m2. Derīgo izrakteņu veids: smilts - 735.74 tūkst. m3. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma  „Par zemes dzīlēm” 4.panta piektās 

daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves 

limitus, izniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei”, Ministru kabineta 

2011.gada 06.septembra noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32. un 33.punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu 

par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju un atradnes 

pasi” 4., 5. un 6.punktu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

kas nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, 

atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izsniegt XXX Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts atradnei 

XXX, kas atrodas zemes XXX, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

3.2. noteikt, ka atļauja derīga līdz 2024.gada 10.jūlijam (pielikums Nr. 2 uz 5 lpp.), 

3.3. noteikt, ka pirms atļaujas saņemšanas XXX nepieciešams samaksāt valsts nodevu 

142.29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro, divdesmit deviņi centi), ieskaitot to 

Skrundas novada pašvaldības kontā, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi būvvaldes vadītāju Kasparu DZENI. 
 

11. § 

Par rekultivācijas veida saskaņošanu smilts atradnei  

XXX, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.11.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, direktora XXX iesniegumu ar lūgumu saskaņot derīgo 

izrakteņu atradnes rekultivācijas veidu pēc atradnes XXX, kas atrodas zemes īpašumā XXX, 

Skrundas novadā, izstrādes darbu pabeigšanas. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes īpašums XXX, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 12.1 ha, reģistrēts 

Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. XXX; zemes īpašuma īpašnieks 

XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, 

2.2. smilts atradnes XXX platība ir 71.5 tūkst.m2. Atradni 1 gada laikā pēc izstrādes 

darbu pabeigšanas plānots rekultivēt par ūdenstilpni. 
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3. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta 

noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 85.-90.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis BALODIS, 

Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. saskaņot rekultivācijas veidu smilts atradnei XXX, Skrundas novadā, pēc 

izstrādes darbu pabeigšanas rekultivējot atradni par ūdenstilpni, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi būvvaldes vadītāju Kasparu DZENI. 
 

12. § 

Par pirmsskolas rotaļu grupas slēgšanu Raņķu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE, A. ZANKOVSKIS, I. FLUGRĀTE 
 

1. Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS jautā, kur šie bērni dosies tālāk. Izglītības nodaļas vadītāja 

Inga FLUGRĀTE informē, ka trīs bērniņi brauks uz Skrundu, bet vienu bērniņu mamma vedīs 

uz Snēpeles bērnudārzu, braucot pa ceļam uz darbu Kuldīgā.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 

„tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, 

„par” – 8 (Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - 6 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME) Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. slēgt pirmsskolas rotaļu grupu Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ar 2015.gada 

1.februāri, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI. 
 

13. § 

Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 
L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

uzņemšanu dzīvokļu rindā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 19.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Lēnās, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 19.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Nīkrācē, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 21.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 22.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Skrundā, 

3. Izvērtējot Skrundas novada Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, personīgos 

iesniegumus, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

4.pantu, kas nosaka „pašvaldība, kura sniedz palīdzību”, 7.pantu, kas nosaka kārtību, kādā 

reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, 8.pantu par palīdzības 

reģistru un 15.pantu, kas nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā 

kārtībā, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 
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Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Nīkrācē kā 

personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Nīkrācē kā 

personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.3. uzņemt XXX, dzīvo XXX, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Rudbāržos kā 

personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.4. uzņemt XXX, dzīvo XXX, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā 

personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

14. § 

Par dzīvokļu piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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 19.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu piešķirt dzīvokli Lēnās, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 19.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Nīkrācē, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 19.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrācē, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 22.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 21.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Rudbāržos. 

3. Izvērtējot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, un 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas nosaka 

palīdzības veidus, 16.pantu, kas paredz noteikumus, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai 

telpai, 19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, un personīgiem iesniegumiem, atklāti 

balsojot, „par” – 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX, dzīvokli XXX, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.2. piešķirt XXX, dzīvo XXX, dzīvokli XXX, slēdzot īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

3.3. piešķirt XXX, dzīvo XXX, dzīvokli XXX, slēdzot īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

3.4. piešķirt XXX, dzīvo XXX,  dzīvokli XXX, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.5. piešķirt XXX, dzīvo XXX, dzīvokli XXX, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.6. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
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15. § 

Par īres līguma pagarināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par īres līguma 

pagarināšanu. 

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

27.11.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.pantu, kas 

nosaka, ka „izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz 

kādu termiņu slēdzams īres līgums”, un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, kas nosaka 

dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumus, un 6.pantu, kas nosaka dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņu, un personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 

Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, 

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

3.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz vienu gadu, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

16. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata iesniegtos priekšlikumus par deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu. 

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

04.12.2014. saņemts iesniegums no Skrundas novada pašvaldības izpilddirektora Gunta 

PUTNIŅA par XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX un XXX deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā: 

2.1. 05.12.2014. XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX un 

XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.2. XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX un XXX līdz 

šim brīdim (18.12.2014.) Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušies, 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 ”Kārtība, kādā anulējamas ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu”, un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par” – 14 

(Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, un XXX, personas kods XXX, deklarēto 

dzīvesvietu XXX, 

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

3.3. anulēt XXX, personas kods XXX, un XXX, personas kods XXX, deklarēto 

dzīvesvietu XXX, 

3.4. anulēt XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas 

kods XXX), XXX (personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX) deklarēto 

dzīvesvietu XXX, 
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3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

FREIMANI. 
 

17. § 

Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes  

locekles XXX iesniegumu 

L. ROBEŽNIECE, XXX 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA „Skrundas 

komunālā saimniecība” valdes locekles XXX iesniegumu par denominācijas rezultātā iegūtās 

starpības novirzīšanu. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes 

loceklei XXX, kura paskaidro, ka, pārejot no latu valūtas uz euro valūtu, tika pārrēķināts 

sabiedrības pamatkapitāls, kā rezultātā radusies šī starpība – 0.41 EUR. Priekšlikums ir šo 

summu novirzīt bilances postenim „Iepriekšējo gadu peļna un zaudējumi”. 

2. Pamatojoties uz  Komerclikuma pārejas noteikumu 42.punktu kas nosaka, ka „Atbilstoši 

Euro ieviešanas kārtības likuma 22.panta trešajai daļai veiktajā denominācijā [tajā skaitā arī 

nosakot citu pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību] iegūtā pamatkapitāla daļu (akciju) 

atlikusī vērtība, ko izmaksā kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) vai ieskaita 

kapitālsabiedrības rezervēs, ir tāda vērtība, ko nevar izteikt jaunās pamatkapitāla daļās 

(akcijās) un piešķirt kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) proporcionāli viņiem 

piederošajām pamatkapitāla daļām (akcijām).”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis BALODIS, 

Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. atļaut SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese Stūra 

iela 7, Skrunda, Skrundas novads, denominācijas rezultātā iegūto starpību, kas ir 0.41 

EUR (nulle euro, četrdesmit viens cents), novirzīt uz bilances posteni „Iepriekšējo gadu 

peļna un zaudējumi”, 

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

 

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

sēdi par slēgtu. Loreta ROBEŽNIECE informē deputātus, ka 30.decembrī iespējama ārkārtas 

domes sēde, par kuras norises laiku deputāti tiks savlaicīgi informēti. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         L. Robežniece 

         19.12.2014. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

         19.12.2014.  

  

 

http://likumi.lv/ta/id/254741--euro-ieviesanas-kartibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/254741--euro-ieviesanas-kartibas-likums#p22

