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. 2
Skrundas novadā,
Skrundā

2015.gada 29.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2015 „Skrundas novada pašvaldības 2015.gada budžets”
apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu Skrundas novadā” apstiprināšanu
3. Par debitoru komunālo maksājumu parādu norakstīšanu
4. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
5. Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
6. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar Skrundas Profesionālo vidusskolu
7. Par Skrundas novada domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 12.§) lēmuma „Par adrešu
maiņu Skrundas novadā” 2.6. un 2.7.punktu grozīšanu
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Birznieki”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Kojnieki”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
10. Par dzīvokļa „Granti”-3, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda
11. Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada
pašvaldības vārda
12. Par ēku Bānīša ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē
13. Par zemes gabala „Kūdras purva darbnīca”, Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no
rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā
14. Par rekultivācijas veida saskaņošanu smilts-grants un smilts atradnei XXX, Skrundas
novadā
15. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2015 „Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”
apstiprināšanu
16. Par izmaiņām Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā
17. Par Skrundas vidusskolas iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.12.klašu izglītojamajiem Skrundas vidusskolā” apstiprināšanu
18. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
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19. Par dzīvokļu piešķiršanu
20. Par īres līgumu pagarināšanu
21. Par īres līguma pārslēgšanu
22. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE
Piedalās
Deputāti:

Aldis BALODIS
Andris BERGMANIS
Ivars GRUNDMANIS
Juris JAUNZEMS
Ainars PIĻECKIS
Zigurds PURIŅŠ
Andris Vilnis SADOVSKIS
Aivars SEBEŽS
Rihards VALTENBERGS
Aldis ZALGAUCKIS
Ainārs ZANKOVSKIS
Gunārs ZEME

Sēdē nepiedalās deputāti
Ivo BĀRS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Gunta STEPANOVA (atrodas Rīgā)
Klausās
pašvaldības izpilddirektors
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
p/a “Sociālais dienests” direktore
zemes lietu speciālists
attīstības nodaļas vadītāja
tehniskā sekretāre
administratīvo lietu nodaļas vadītāja
sabiedrisko attiecību speciālists
pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš”
vadītāja
p/i „Alternatīvās aprūpes dienas centrs”
vadītāja
izglītības nodaļas vadītāja
SIA „Skrundas komunālā saimniecība
valdes locekle
iedzīvotāju apmeklētāju centra speciāliste
finanšu nodaļas vadītāja

Guntis PUTNIŅŠ
Benita LIELĀMERE
Dzintra VEĢE
Dainis EISAKS
Anda VĪTOLA
Normunds DANENBERGS
Zane EGLĪTE
Dace BUĶELE
Inga FREIMANE
Didzis STRAZDIŅŠ
Dzintra EGLĪTE
Daina ĀBELE
Inga FLUGRĀTE
Guna SKREBELE
Rudīte KRONLAKA
Ināra MUCENIECE

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus
jautājumus:
1. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015.gadam
2. Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
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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” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, 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 saistošo noteikumu Nr. 1/2015 „Skrundas novada pašvaldības 2015.gada budžets”
apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu Skrundas novadā” apstiprināšanu
3. Par debitoru komunālo maksājumu parādu norakstīšanu
4. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
5. Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
6. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar Skrundas Profesionālo vidusskolu
7. Par Skrundas novada domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 12.§) lēmuma „Par adrešu
maiņu Skrundas novadā” 2.6. un 2.7.punktu grozīšanu
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Birznieki”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Kojnieki”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
10. Par dzīvokļa „Granti”-3, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda
11. Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada
pašvaldības vārda
12. Par ēku Bānīša ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē
13. Par zemes gabala „Kūdras purva darbnīca”, Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no
rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā
14. Par rekultivācijas veida saskaņošanu smilts-grants un smilts atradnei XXX, Skrundas
novadā
15. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2015 „Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”
apstiprināšanu
16. Par izmaiņām Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā
17. Par Skrundas vidusskolas iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.12.klašu izglītojamajiem Skrundas vidusskolā” apstiprināšanu
18. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
19. Par dzīvokļu piešķiršanu
20. Par īres līgumu pagarināšanu
21. Par īres līguma pārslēgšanu
22. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
23. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015.gadam
24. Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
1. §
Par saistošo noteikumu Nr. 1/2015 „Skrundas novada
pašvaldības 2015.gada budžets” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
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„tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu, kas paredz kārtību, kādā
stājas spēkā saistošie noteikumi par budžetu, un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti
balsojot, „par” – 8 (Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS,
Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 4 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS,
Juris JAUNZEMS, Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj:
- apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2015 „Skrundas novada pašvaldības
2015.gada budžets” (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.).
2. §
Par saistošo noteikumu Nr. 2/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Skrundas novadā” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS sagatavoto
saistošo noteikumu projektu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, kas nosaka,
ka „pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām
nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām”, un ceturto daļu, kas nosaka, ka
„atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām pašvaldības
var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. To
nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības var
piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013.gada
18.decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un
108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus. Ja
minētās regulas 3.panta 2.punktā noteiktais de minimis atbalsta apmērs tiek pārsniegts,
pašvaldībai pirms nodokļa atvieglojuma piešķiršanas ir jāsaņem Eiropas Komisijas lēmums
par individuālā atbalsta projekta atbilstību Līgumam par Eiropas Savienības darbību.”, atklāti
balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris
JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Skrundas novadā” (pielikums Nr. 2 uz 3 lpp.),
2.2. noteikt, ka ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2010.gada
28.janvāra saistošie noteikumi Nr. 3/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu”.
3. §
Par debitoru komunālo maksājumu parādu norakstīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata grāmatvedes, kasieres Ingas FLUGRĀTES priekšlikumu
par atļauju norakstīt debitoru parādus.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. XXX, reģ. Nr. XXX, likvidēts XXX (pēc Lursoft datu bāzes informācijas),
komunālo maksājumu parāds īpašumā XXX, Skrundas novadā, ir 5482.18 EUR (pieci
tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro, astoņpadsmit centi),
2.2. XXX, reģ. Nr. XXX, likvidēts XXX (pēc Lursoft datu bāzes informācijas),
komunālo maksājumu parāds īpašumā XXX, Skrundas novadā, ir 2213.46 EUR (divi
tūkstoši divi simti trīspadsmit euro, četrdesmit seši centi).
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3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka
„dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgas pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” - 11 (Aldis
BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
balsojumā nepiedalās deputāts Juris JAUNZEMS, pamatojoties uz likumu „Par interešu
konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. norakstīt komunālo maksājumu parādus:
3.1.1. XXX, reģ. Nr. XXX, likvidēts XXX (pēc Lursoft datu bāzes
informācijas), – 5482.18 EUR (pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro,
astoņpadsmit centi) par komunāliem maksājumiem īpašumā XXX, Skrundas
novadā,
3.1.2. XXX, reģ. Nr. XXX, likvidēts XXX (pēc Lursoft datu bāzes
informācijas) – 2213.46 EUR (divi tūkstoši divi simti trīspadsmit euro,
četrdesmit seši centi) par komunāliem maksājumiem īpašumā XXX, Skrundas
novadā,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi, kasieri Ingu FLUGRĀTI.
4. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas
protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 1 no 16.01.2015., izsoles noteikumus.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, kas nosaka, ka „publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt
pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
„atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu
instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo
īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai
pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”,
8.panta otro daļu, kas nosaka, ka „atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10.pantu, kas nosaka, ka „(1) izsoles noteikumus
apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var
iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas
lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura
apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām.
(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura
organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku
līgumu”, 11.pantu, kas nosaka, ka „(1) sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma
izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē nekustamā
īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā
izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja
nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā
īpašuma. (2) sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami
institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un
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attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas
kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumi
par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek publicēti
pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma
tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums
par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka
sludinājumā norādītajā termiņā. (4) ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav
pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai
atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības
mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400 euro,- pašvaldības revīzijas komisijai, ja
tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs
ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izsolīt nomas tiesības izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošās garāžas I
Nr. 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, platība
21.9 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli 10.03.2015., plkst. 10:00, ar sākotnējo
cenu 0.15 EUR/m2 (nulle euro, piecpadsmit centi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 1 no
16.01.2015. (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.),
2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma nomas
tiesību izsoli - garāžas I Nr. 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs XXX, platība 21.9 m2,
2.4.apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - garāžas I Nr. 3, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 4
uz 2 lpp.),
2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada
pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
11. un 12.panta nosacījumus.
5. §
Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 08.12.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā adrese Stūra iela 7,
Skrunda, Skrundas novads, valdes locekles Gunas SKREBELES iesniegumu par nekustamo
īpašumu Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, un „Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 26.04.2012. (Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdes (prot. Nr. 7, 4.§) lēmums)
ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā adrese
Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, noslēgts telpu Lielā ielā 1A, Skrundā,
Skrundas novadā, nomas līgums uz vienu gadu, nosakot telpu nomas maksu 0.20
Ls/m2 (0.28 EUR/m2) mēnesī plus PVN,
2.2. 01.08.2013. (Skrundas novada domes 25.07.2013. sēdes (prot. Nr. 4, 8.§) lēmums)
ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā adrese
Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par telpu nomas līguma
termiņa pagarināšanu,
2.3. 05.03.2012. (Skrundas novada domes 23.02.2012. sēdes (prot. Nr. 3, 5.§) lēmums)
ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā adrese
Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, noslēgts telpu „Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces
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pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums uz vienu gadu, nosakot telpu nomas maksu
12.00 Ls/m2 (17.07 EUR/m2) mēnesī bez PVN,
2.4. 08.04.2013. (Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdes (prot. Nr. 4, 4.§) lēmums)
ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā adrese
Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par telpu nomas līguma
termiņa pagarināšanu.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
„pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri
(nomu)”, atklāti balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs
ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001,
juridiskā adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, telpu (kopējā platība 53.8 m2)
Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot
iepriekšējā telpu nomas līguma nosacījumus,
3.2. pagarināt ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001,
juridiskā adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, telpu (kopējā platība 120 m2)
„Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz vienu gadu,
nemainot iepriekšējā telpu nomas līguma nosacījumus,
3.3. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa
pagarināšanu,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
6. §
Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar Skrundas Profesionālo vidusskolu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 29.12.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas
Profesionālās vidusskolas, reģ. Nr.4131002566 (nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000036365),
juridiskā adrese Skrundas pagasts, Skrundas novads, direktores Rūtas ĒĶES iesniegumu par
nekustamā īpašuma Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, telpu nomas līguma termiņa
pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 28.01.2011. (Skrundas novada domes 27.01.2011. sēdes (prot. Nr. 2, 17.§)
lēmums) ar Skrundas arodvidusskolu, reģ. Nr.90000036365, juridiskā adrese Skrundas
pagasts, Skrundas novads, noslēgts telpu Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā,
nomas līgums uz vienu gadu, nosakot telpu nomas maksu Ls 100.00 mēnesī, tai skaitā
PVN,
2.2. 02.02.2012. (Skrundas novada domes 26.01.2012. sēdes (prot. Nr. 1, 2.§) lēmums)
ar Skrundas arodvidusskolu, reģ. Nr. 90000036365, juridiskā adrese Skrundas pagasts,
Skrundas novads, noslēgta vienošanās par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
līdz 31.12.2014.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
„pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri
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(nomu)”, atklāti balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs
ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar Skrundas Profesionālo vidusskolu, reģ. Nr.4131002566 (nodokļu
maksātāja reģ. Nr.90000036365), juridiskā adrese Skrundas pagasts, Skrundas novads,
telpu (kopējā platība 367.8 m2) Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, nomas
līgumu uz vienu gadu, nemainot iepriekšējā telpu nomas līguma nosacījumus,
3.2. noteikt telpu nomas maksu par telpām Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā,
142.29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro, divdesmit deviņi centi), tai skaitā PVN,
3.3. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa
pagarināšanu un nomas maksu,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
7. §
Par Skrundas novada domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 12.§) lēmuma
„Par adrešu maiņu Skrundas novadā” 2.6. un 2.7.punktu grozīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par Skrundas novada domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 12.§) lēmuma „Par
adrešu maiņu Skrundas novadā” 2.6. un 2.7.punktu grozīšanu.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka
„dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgas pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” - 12 (Aldis
BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds
PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. grozīt Skrundas novada domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 12.§) lēmuma „Par
adrešu maiņu Skrundas novadā” 2.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„izmainīt adresi nekustamam īpašumam „Attīrīšanas iekārtas”, Jaunmuiža, Skrundas
pagasts, Skrundas novads (adreses kods XXX), kadastra numurs XXX, uz adresi
„Attīrīšanas iekārtas Jaunmuiža”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307”,
2.2. grozīt Skrundas novada domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 12.§) lēmuma „Par
adrešu maiņu Skrundas novadā” 2.7.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„izmainīt adresi nekustamam īpašumam „Attīrīšanas iekārtas”, Kušaiņi, Skrundas
pagasts, Skrundas novads (adreses kods XXX), kadastra numurs XXX, uz adresi
„Attīrīšanas iekārtas Kušaiņi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326”,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
8. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Birznieki”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.01.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Rīgā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Birznieki”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Birznieki”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX, XXX un XXX, saskaņā
ar Zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. XXX. Nekustamais īpašums sastāv no diviem
zemes gabaliem: ar kadastra apzīmējumu XXX, XXX ha platībā un ar kadastra apzīmējumu
8

XXX, XXX ha platībā.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu,
kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta pirmās
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai,
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums
nekustamā īpašuma „Birznieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS,
Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Birznieki”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā ar
zemes gabalu sadalīšanu,
3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam,
3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
9. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Kojnieki”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.01.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Saldus novadā, pilnvarotās personas XXX, juridiskā adrese XXX, Skrundas
novads, īpašnieka XXX (Skrundas novada bāriņtiesas 14.01.2015. izdota pilnvara Nr.XXX),
iesniegumu par zemes gabala „Kojnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Kojnieki”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX saskaņā ar
Zemesgrāmatas apliecību.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu,
kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta pirmās
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai,
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums
nekustamā īpašuma „Kojnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS,
Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Kojnieki”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā ar
zemes gabala sadalīšanu,
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3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam,
3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
10. §
Par dzīvokļa „Granti”-3, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 08.01.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par dzīvokļa „Ganti”-3, Lēnās, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, pirkšanu.
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.panta noteiktā
kārtībā”, atklāti balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs
ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda dzīvokli „Granti”3, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
2.2. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM pasūtīt vērtēšanu
dzīvokļa atsavināšanai,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
11. §
Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.01.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par dzīvokļa „Saulstari”- 11, Jaunmuižā, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, pirkšanu.
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.panta noteiktā
kārtībā”, atklāti balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs
ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. uzņemt bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz Skrundas
novada pašvaldības vārda dzīvokli „Saulstari”-11, Jaunmuižā, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
2.2. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM pasūtīt vērtēšanu
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dzīvokļa atsavināšanai,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
12. §
Par ēku Bānīša ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par ēku Bānīša ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības
bilancē.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka,
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, atklāti balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS,
Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. uzņemt Skrundas novada pašvaldības bilancē par kadastrālo vērtību ēkas Bānīša
ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējumi XXX un XXX,
2.2. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM pasūtīt Valsts
zemes dienestā ēku inventarizāciju,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
13. §
Par zemes gabala „Kūdras purva darbnīca”, Skrundā, Skrundas novadā,
ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par zemes gabala „Kūdras purva darbnīca”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra
numurs XXX, ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
fondā.
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”,
un Zemes pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „kamēr Ministru kabinets
nav izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā, vietējās pašvaldības dome var pieņemt
lēmumu par rezerves fondā ieskaitītā zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai”,
atklāti balsojot, „par” - 11 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS,
Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS,
Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „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:
2.1. ieskaitīt zemes gabalu „Kūdras purva darbnīca”, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra numurs XXX, no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
fondā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
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14. §
Par rekultivācijas veida saskaņošanu smilts-grants un smilts
atradnei XXX, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 19.01.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu ar lūgumu saskaņot derīgo izrakteņu atradnes
rekultivācijas veidu pēc atradnes izstrādes darbu pabeigšanas smilts-grants un smilts atradnei
XXX, kas atrodas nekustamajā 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 4.07
ha, reģistrēts XXX pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. XXX; zemes īpašuma
īpašnieks XXX, personas kods XXX,
2.2. smilts-grants un smilts atradnes XXX platība ir 2.875 ha. Atradni 1 gada laikā pēc
izstrādes darbu pabeigšanas plānots rekultivēt par ūdenstilpni ~ 1.5 ha platībā un
apmežot 1.375 ha platībā.
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” - 11 (Aldis BALODIS,
Andris BERGMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS,
Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāts Ivars
GRUNDMANIS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. saskaņot smilts-grants un smilts atradnei XXX, kas atrodas zemes īpašumā XXX,
Skrundas novadā, paredzēto rekultivācijas veidu – teritorijas sagatavošanu
ūdenstilpnes izveidošanai ~ 1.5 ha platībā un apmežošanai 1.375 ha platībā.
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi būvvaldes vadītāju Kasparu DZENI.
15. §
Par saistošo noteikumu Nr. 3/2015 „Grozījumi 2013.gada 24.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktores Andas
VĪTOLAS priekšlikumu grozīt saistošos noteikumus Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 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” - 12 (Aldis BALODIS, Andris
BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2015 „Grozījumi 2013.gada 24.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas
novada iedzīvotājiem”” (pielikums Nr. 5 uz 1 lp.).
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16. §
Par izmaiņām Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 06.01.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Rudbāržu
internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktores Birutas LIEPAS iesniegumu par
izmaiņām skolas nolikumā.
2. Pamatojoties uz 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, atklāti balsojot,
„par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris
JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra Nolikumā (saskaņots
ar Skrundas novada domes 27.08.2009. sēdes (prot. Nr. 9, 9.§) lēmumu) šādus
grozījumus:
2.1.1. izteikt 12.3.punktu šādā redakcijā:
„Skolā pamatizglītības apguve izglītojamiem ir bez maksas. Skola nodrošina
izglītojamos ar bezmaksas ēdināšanu un apmaksā izglītojamo transporta
izdevumus 2 reizes mēnesī. Visi izglītojamie katru nedēļas piektdienu brauc
mājās.”
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI.
Uz domes sēdi ierodas deputāts Ainars PIĻECKIS.
17. §
Par Skrundas vidusskolas iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirtas
stipendijas 10.-12.klašu izglītojamajiem Skrundas vidusskolā” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 07.01.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas
vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA iesniegumu ar lūgumu apstiprināt kārtību, kādā
Skrundas vidusskolā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamajiem.
2. Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības kompetencē ir noteikt pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmēru un
piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā esošās izglītības iestādēs, un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot, „par” - 11
(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Zigurds PURIŅŠ), „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāts
Ainārs ZANKOVSKIS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt Skrundas vidusskolas iekšējos noteikumus ,,Kārtība, kādā tiek
piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamajiem Skrundas vidusskolā’’ (pielikums
Nr. 6 uz 1 lp.),
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI.
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18. §
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 15.12.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Nīkrācē,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 22.12.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 23.12.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nīkrācē,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 05.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Dzeldā,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 12.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Nīkrācē.
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” - 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.3. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.4. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.5. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu
VĪTOLU.
19. §
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 05.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Dzeldā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Nīkrācē,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā,
iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā.
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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” - 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris
JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs
ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā,
slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.2 piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā,
slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.3. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXXx, Skrundas novadā,
slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, slēdzot vienošanos par parādu nomaksu ar SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”,
3.4. noteikt, ka īres līgumus jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas,
3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
20. §
Par īres līgumu pagarināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par īres
līgumu pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 09.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 10.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, 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”, 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, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 10.pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis, un 11.pantu, kas
nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, un personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot,
„par” - 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris
JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, 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, Skrundas novadā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem,
3.2. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem, slēdzot vienošanos par parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
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21. §
Par īres līguma pārslēgšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par īres līguma
pārslēgšanu uz cita īrnieka vārda.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā
05.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pārslēgt
dzīvokļa īres līgumu XXX, Skrundas novadā, no vīra XXX vārda (miris XXX) uz XXX
vārda.
3. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās
telpas īres līguma nosacījumus var grozīt, īrniekam un izīrētājam rakstveidā vienojoties”, un
14.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī
dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie
ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā
īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus”, atklāti balsojot, „par” - 13
(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars
PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atļaut XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, pārslēgt īres līgumu no XXX uz savu
vārdu,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
22. §
Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par atteikumu
no piešķirtā dzīvokļa.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 29.12.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 14.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā.,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 22.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā.
3. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās
telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, un personīgiem iesniegumiem,
atklāti balsojot, „par” - 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS,
Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs
ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli
XXX, Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.janvāri,
3.2. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli
XXX, Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.janvāri,
3.3. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli
XXX, Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.janvāri,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
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23. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2015.gadam
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldības
dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivars GRUNDMANIS, Ainars
PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE),
„pret” - nav, „atturas” – 4 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Juris JAUNZEMS,
Gunārs ZEME, Skrundas novada dome nolemj:
1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta izmaiņas 2015.gadam,
pirmsskolas izglītības iestādē ,,Liepziediņš” ar 2015.gada 1.martu izveidojot
speciālās izglītības pedagoga štata vietu (profesiju klasifikatora kods 2352 03),
nosakot 1.133 darba slodzi un darba algu XXX EUR (XXX euro, XXX centi),
tarifikāciju veicot atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem
Nr.836 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI,
Finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un grāmatvedi Salumeju BALCERI.
24. §
Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem
jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu” ar projektu „Ieraugi! Izzini!
Iesaisties!” Projekta iesniedzējs - Skrundas novada pašvaldība. Projekta ietvaros Skrundas
jauniešu centrs organizēs neformālās mācīšanās aktivitātes Skrundas novada jauniešiem
vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta mērķis - caur neformālās mācīšanās aktivitātēm attīstīt
jauniešos dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences, un veicināt mērķagrupas
intelektuālo un radošo attīstību.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka
dome var „pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” - 13
(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars
PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā
projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar
mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot
līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu” ar projektu „Ieraugi! Izzini! Iesaisties!” Projekta
kopējās izmaksas - 4000.00 EUR (četri tūkstoši euro, nulle centi) no valsts budžeta
finansējuma.
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi jaunatnes lietu speciālisti Baibu EVERSONI.
25. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības nodokļu administratores Aijas
KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
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bezstrīdus kārtībā no XXX, personas kods XXX, kura pēc nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājusi likumā noteiktos
nodokļu maksājumus.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 29.01.2015. par īpašumu XXX,
Skrundas novadā, ir 17.37 EUR (septiņpadsmit euro, trīsdesmit septiņi centi), t.sk.
pamatparāds 14.50 EUR (četrpadsmit euro, piecdesmit centi), nokavējuma nauda 2.87
EUR (divi euro, astoņdesmit septiņi centi).
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt
nodokļus un nodevas”, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kas
nosaka, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža. Piespiedu izpildes termiņa noilgums tiek apturēts likumā „Par
nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos un piespiedu zemes nomas gadījumā, ja
iznomātājs ir iesniedzis tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu
uz laiku līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim”, un likuma „Par nodokļiem nodevām”
18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi:
piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un
citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā”, un 26.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka „nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu
aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu
administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda
naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā,
un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī
izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu
administrācija piedzen bezstrīda kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu”, atklāti balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs
ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Juris JAUNZEMS), Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu no:
3.1.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir
17.37 EUR (septiņpadsmit euro, trīsdesmit septiņi centi), t.sk. pamatparāds
14.50 EUR (četrpadsmit euro, piecdesmit centi), nokavējuma nauda 2.87 EUR
(divi euro, astoņdesmit septiņi centi),
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to
iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākamo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 19.februārī, plkst.
800, bet kārtējo domes sēdi 26.februārī, plkst. 800.
18

Sēde slēgta plkst. 0830
Sēdi vadīja

L. Robežniece
30.01.2015.

Sēdi protokolēja

K. Rubene
30.01.201.

19

