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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

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

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

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

2016.gada 28.janvārī                                                       Nr.1 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2016 “Skrundas novada pašvaldības 2016.gada budžets” 

apstiprināšanu 

2. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2016.gadā 

3. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles Dzintras GEKAS – VASKAS 

iesniegumu 

4. Par maksas noteikšanu pastkaršu kolekcijai 

5. Par ieejas maksas noteikšanu teritorijā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā 

6. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 

7. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā 

8. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2016 “Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai 

būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā” apstiprināšanu  

9. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2016 “Grozījumi 2012.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 11/2012 “Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”” apstiprināšanu  

10. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2016 “Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” 

apstiprināšanu  

11. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

atsavināšanu  

13. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

14. Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Raiņa iela, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes vienības sadalīšanai 

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Bānīša iela, Skrunda, Skrundas 

novads, zemes vienības sadalīšanai 

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Liepājas iela, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes vienības sadalīšanai 

18. Par nosaukumu piešķiršanu  

19. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību 

20. Par īres līgumu pagarināšanu 

21. Par īres līgumu pārslēgšanu 
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22. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās  

deputāti: Aldis BALODIS 

 Ivo BĀRS 

 Andris BERGMANIS 

 Ivars GRUNDMANIS 

 Zigurds PURIŅŠ 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

Ainars PIĻECKIS 

Gunārs ZEME 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Ainārs ZANKOVSKIS (kursos Kandavā) 

 

Klausās:  

pašvaldības izpilddirektors   Guntis PUTNIŅŠ 

sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

projektu vadītāja    Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

           valdes locekle Guna SKREBELE 

p/a „Sociālais dienests” sociālā darbiniece Inga EIKINA 

tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

2. Par adreses piešķiršanu 

3. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2016 “Grozījums 2010.gada 28.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 29/2010 “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Skrundas 

novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu  

4. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

5. Par grozījumiem Skrundas novada domes 26.11.2015. sēdes (prot. Nr. 18, 1.§) lēmumā “Par 

viena cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu Valtaiķu aprūpes namā” 

6. Par zemes vienību XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu, vienotas adreses un 

nosaukuma piešķiršanu  

7. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas 
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pagastā, Skrundas novadā 

  

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

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

vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, 

32.pantu, kas nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā 

norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2016 “Skrundas novada pašvaldības 2016.gada budžets” 

apstiprināšanu 

2. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2016.gadā 

3. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles Dzintras GEKAS – VASKAS 

iesniegumu 

4. Par maksas noteikšanu pastkaršu kolekcijai 

5. Par ieejas maksas noteikšanu teritorijā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā 

6. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 

7. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā 

8. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2016 “Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai 

būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā” apstiprināšanu  

9. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2016 “Grozījumi 2012.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 11/2012 “Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”” apstiprināšanu  

10. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2016 “Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” 

apstiprināšanu  

11. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

atsavināšanu  

13. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

14. Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Raiņa iela, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes vienības sadalīšanai 

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Bānīša iela, Skrunda, Skrundas 

novads, zemes vienības sadalīšanai 

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Liepājas iela, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes vienības sadalīšanai 

18. Par nosaukumu piešķiršanu  

19. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību 

20. Par īres līgumu pagarināšanu 

21. Par īres līgumu pārslēgšanu 

22. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

24. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

25. Par adreses piešķiršanu 

26. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2016 “Grozījums 2010.gada 28.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 29/2010 “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Skrundas 

novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu  

27. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 
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noteikumu apstiprināšanu  

28. Par grozījumiem Skrundas novada domes 26.11.2015. sēdes (prot. Nr. 18, 1.§) lēmumā 

“Par viena cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu Valtaiķu aprūpes namā” 

29. Par zemes vienību XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu, vienotas adreses un 

nosaukuma piešķiršanu  

30. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā 

 

INFORMĀCIJAI 

Pašvaldības izpilddirektora Gunta PUTNIŅA ziņojums par iedzīvotāju vēlmi pašvaldības 

dzīvokļos atslēgties no centrālās apkures un individuālās apkures sistēmas izbūves iespējām 

XXX, Skrundā. 

 

1. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 1/2016  

“Skrundas novada pašvaldības 2016.gada budžets” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

“tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta 

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu, kas paredz kārtību, kādā 

stājas spēkā saistošie noteikumi par budžetu un likumu „Par pašvaldību budžetiem””, atklāti 

balsojot, „par” – 9 (Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE) „pret” - nav, „atturas” – 4 (Aldis BALODIS, Ainars 

PIĻECKIS, Andris BERGMANIS, Gunārs ZEME) Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2016 “Skrundas novada pašvaldības 

2016.gada budžets” (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.). 
 

2. § 

 Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2016.gadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem” 20.2punktu, kas nosaka, kādi izdevumi iekļaujami izdevumu 

tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, aprēķinot izmaksas budžeta gadā par vienu 

audzēkni, ņemot vērā izglītības iestādes iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītos 

izdevumus, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, 

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

nolemj: 

- apstiprināt viena skolēna izmaksas Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

2016.gadā (pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.).  
 

3. § 

Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni”  

valdes locekles Dzintras GEKAS – VASKAS iesniegumu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.11.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles Dzintras GEKAS – VASKAS 
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iesniegumu par finansiālu atbalstu nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” projektiem 

2016.gadā. 

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

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

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, 

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

nolemj: 

2.1. novirzīt 100.00 EUR (viens simts euro) no 2016. gada kultūras pasākumiem 

paredzētiem budžeta līdzekļiem nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”, reģ. Nr. 

40008057169, adrese Graudu iela 41A, Rīga, LV-1058, 2016.gada projektiem – 

izstādei “Sibīrijas bērni”, projektam “Runājošā grāmata “Sibīrijas bērni””, 

dokumentālās filmas “”Tēvi tur” izveidošanai, sacerējumu un zīmējumu konkursa 

organizēšanai, 

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

4. § 

Par maksas noteikšanu pastkaršu kolekcijai  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Attīstības nodaļas ierosinājumu par godu Skrundas 20-gadei 

izdot pastkaršu kolekciju (16 pastkartes) ar iespējām to iegādāties. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti 

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

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs 

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

2.1. apstiprināt maksu 3.00 EUR (trīs euro) apmērā (tajā skaitā PVN) par 1 komplektu 

(16 pastkartēm), 

2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Zanei EGLĪTEI. 
 

5. § 

 Par ieejas maksas noteikšanu teritorijā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.12.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Raņķu 

pagasta pakalpojuma pārvaldes vadītāja Ritvara STEPANOVA iesniegumu par ieejas maksas 

noteikšanu teritorijā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti 

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

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs 

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

2.1. apstiprināt ar 01.02.2016. šādus maksas pakalpojumus pašvaldības īpašumā 

“Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā: 
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Nr.p.k. Apraksts Paskaidrojumi Cena bez PVN 

(EUR) 

1. Ieeja teritorijā pieaugušajiem 1 personai 

 

3.30 (ar PNV 4 EUR) 

 

2. Ieeja teritorijā bērniem līdz 12 

gadiem 

 Bez maksas 

3. Ieeja teritorijā grupai no 10-20 

personām 

1 personai  2.48 (ar PNV 3 EUR) 

4. Ieeja teritorijā grupai lielākai 

par 20 personām 

1 personai 1.65 (ar PVN 2 EUR) 

  

2.2. noteikt, ka par atrašanos bez ieejas biļetes teritorijā “Mežaine”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, pārkāpēji tiek sodīti pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 176.panta (naudas sods līdz 350 (trīssimt piecdesmit) euro). 
 

6. § 

 Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

un Attīstības nodaļas vadītājas Zanes EGLĪTES iesniegto priekšlikumu par izmaiņām 

Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā sakarā ar Skrundas novada pašvaldībai 

piederošās XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanu un attīstības stratēģiju, 

kā arī ņemot vērā būvvaldes vadītāja Kaspara DZEŅA ieteikumu veikt izmaiņas XXX. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var „noteikt domes (padomes) priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās 

pašvaldības administrācijas darbinieku”, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.641 “Noteikumi par Profesiju 

klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un 

Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivo 

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Aldis 

BALODIS, Ainars PIĻECKIS), Skrundas novada dome nolemj:  
2.1 izveidot ar 01.02.2016. Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2016.gadam 

amatu – XXX, nosakot mēneša darba algas likmi XXX EUR (XXX) un pilnu darba 

laiku (1.0 slodzes), 

2.2. noteikt, ka ar 01.02.2016. XXX Skrundas novada pašvaldībā strādā nepilnu darba 

laiku - 20 stundas nedēļā (0.5 slodzes), 

2.3. izveidot ar 01.02.2016. Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2016.gadam 

amatu – XXX, nosakot mēneša darba algas likmi XXX EUR (XXX) un nepilnu darba 

laiku – 20 stundas nedēļā (0.5 slodzes), 

2.4. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļi, 

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

FREIMANI, finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un grāmatvedi Salumeju 

BALCERI. 
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7. § 

 Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā  

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz pieņemtajiem grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā, „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu”, 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 

(Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Aldis 

BALODIS, Ainars PIĻECKIS, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Grozīt Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdē (prot. Nr. 7, 1.§) ar grozījumiem 

apstiprinātā nolikuma „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” šādus 

punktus:  

1.1. izteikt 2.4.punktu šādā redakcijā:  

„2.4. Domes priekšsēdētājam 2016.gadā, pamatojoties uz Centrālās statistikas 

pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo mēneša 

vidējās darba samaksas apmēru, piemērojams 2014.gada valstī strādājošo mēneša 

vidējās darba samaksas apmērs, kas ir XXX EUR un kam pēc Likuma piemērojams 

šāds koeficients — līdz 3,64; pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam — līdz 

3,2.”, 

1.2. aizstāt 2.4.1 punktā gada skaitli „2015” ar skaitli „2016” un koeficientu „1.911” ar 

koeficientu „1.8”, 

1.3. aizstāt 2.5. punktā gada skaitli „2015” ar skaitli „2016” un koeficientu „2.173” ar 

koeficientu „2.047”, 

1.4. aizstāt 3.2. punktā formulas skaitļus „716x1,147” ar formulas skaitļiem „765 x 

1.1” un „716x1,433” ar „765 x 1.3”, 

1.5. izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā:  

„3.3. Atlīdzības apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt apmēru, kas noteikts, ņemot vērā 

Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba 

samaksas apmēru (2014.gadam – XXX eiro) un ievērojot Likuma noteikto koeficientu 

(deputātiem - līdz XXX, domes komitejas priekšsēdētājiem – līdz XXX).”, 

1.6. aizstāt 4.1. punktā formulas skaitļus „716x1,0508” ar formulas skaitļiem „765 x 

1.0”, 

1.7. izteikt 6.1. punktu šādā redakcijā:  

“6.1. Piemaksa amatpersonām/darbiniekiem par papildus darbu, ja tiek aizvietots 

prombūtnē esošs darbinieks vai vakanta amata pienākumu pildīšana, tiek noteikta ar 

iestādes vadītāja rīkojumu ne vairāk kā XXX% (XXX procentu) apmērā no mēneša 

amatalgas, kas noteikta darbiniekiem.  

Piemaksas apmēru par prombūtnē esoša Darbinieka aizvietošanu nosaka šādi: 

6.1.1 XXX% (XXX procentu) apmērā, ja Darbinieks nodrošina nepārtrauktu 

aizvietojamā Darbinieka pienākumu/darbu veikšanu, ir kompetents patstāvīgi 

pieņemt lēmumus aizvietojamā Darbinieka vietā un nav nepieciešama citu 

Darbinieku iesaistīšana norādīto pienākumu veikšanā; 

6.1.2. XXX% (XXX procentu) apmērā, ja Darbinieks daļēji veic aizvietojamā 

Darbinieka pienākumu/darbu, patstāvīgi nodrošina tehnisku pienākumu/darba 

izpildi, bet lēmumu pieņemšanai aizvietojamā Darbinieka pienākumu/darbu 

kompetences jautājumos nepieciešama konsultēšanās ar augstāka līmeņa 

speciālistu; 

6.1.3. XXX% (XXX procentu) apmērā, ja aizvietojamā Darbinieka 

pienākumus/darbu veic divi Darbinieki, vai ja Darbinieks veic aizvietojamā 
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Darbinieka pienākumus/darbu periodiski, bet nepieņem lēmumus aizvietojamā 

Darbinieka pienākumu/darbu kompetences jautājumos; 

6.1.4. XXX% (desmit procentu) apmērā, ja Darbinieks veic koordinatora 

funkciju, reģistrē aizvietojamā Darbinieka pienākumu/darbu jautājumus un 

veic aizvietojamā Darbinieka pienākumus/darbus īpašas nepieciešamības 

gadījumos.”, 

1.8. papildināt Nolikuma 6. nodaļu ar 6.6. punktu šādā redakcijā:  

“6.6. Piemaksa par papildus darba veikšanu un par personisko darba ieguldījumu un 

darba kvalitāti. Nosakot piemaksu, izvērtē papildus darba sarežģītību, nozīmīgumu un 

darbietilpību katrā konkrētā gadījumā. Piemaksu par papildus darba veikšanu var 

noteikt par: 

  6.6.1. papildus darbu, kas nav norādīts Darbinieka amata aprakstā; 

  6.6.2. par papildus darbu, kura veikšanai nav regulārs raksturs;  

6.6.3. par papildus darba veikšanu Pašvaldības/Institūcijas realizējamā   

projekta ietvaros; 

6.6.4. par papildus darbu, par kuru Darbinieks nesaņem piemaksu par 

virsstundu darbu vai darbu svētku dienās.”, 

1.9. svītrot 7. 1. un 7.1.1  punktus, 

1.10. papildināt Nolikuma 12. nodaļu ar 12.6. punktu šādā redakcijā: 

“12.6. Papildatvaļinājuma dienas netiek pārceltas uz nākamo gadu, ja tās netiek 

izmantotas gadā, kurā piešķirts ikgadējais atvaļinājums.”, 

1.11. izteikt 13.3.1. punktu šādā redakcijā:  

“13.3.1. Lai saņemtu veselības pārbaudes vai briļļu iegādes izdevumus, darbinieks 

iesniedz iesniegumu(norādot kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma apmaksājamā 

summa), briļļu recepti un izdevumu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju.”, 

1.12. aizstāt Nolikuma 15. nodaļā gada skaitli „2015” ar gada skaitli „2016”, 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Administratīvo lietu nodaļas vadītājai Ingai 

FREIMANEI. 
 

8. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 2/2016 “Nodeva par būvniecības ieceres akceptu  

vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, kas nosaka, 

ka “tikai dome var pieņemt saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā 

noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus”, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka “vietējās pašvaldības domei ir tiesības 

Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt 

pašvaldības nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi 

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā|”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

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

novada dome nolemj: 

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2016 „Nodeva par būvniecības ieceres 

akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā” (pielikums Nr. 3 uz 4 lpp.). 
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9. § 

 Par saistošo noteikumu Nr. 3/2016 “Grozījumi 2012.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 11/2012 “Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”” apstiprināšanu   

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, kas nosaka, 

ka “tikai dome var pieņemt saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā 

noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus”, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka “vietējās pašvaldības domei ir tiesības 

Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt 

pašvaldības nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi 

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

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

novada dome nolemj: 

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2016 „Grozījumi 2012.gada 25.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 11/2012 “Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”” 

(pielikums Nr. 4 uz 2 lpp.). 
 

10. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2016 “Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada 

iedzīvotājiem”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punkta, kas nosaka, ka 

“daudzbērnu ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē 

ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga 

persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko 

izglītību”, likuma “Par valsts pensijām” Pārejas noteikumu 65.punktu, kas nosaka, kādos 

gadījumos tiek pārskatītas un pārrēķinātas valsts pensijas, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2016 „Grozījumi 2013.gada 24.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas 

novada iedzīvotājiem”” (pielikums Nr. 5 uz 3 lpp.). 
 

11. § 

  Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas  

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/1 no 12.01.2016., 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 
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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 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 1400euro, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

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

novada dome nolemj: 

2.1.  pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumu- XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto cenu EUR XXX (XXX); 

2.2.  apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/1 no 12.01.2016. (pielikums Nr. 6 uz 1 lp.),  

2.3.  pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā īpašuma 

izsoli- XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,  

2.4.  apstiprināt pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles noteikumus - XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX (pielikums Nr. 7 uz 2 lp.), 

2.5.  ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada pašvaldības 

mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta un 

12. panta nosacījumus. 
 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā ielā 9, Smilgās,  

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, atsavināšanu 
L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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protokola Nr. 2.1.1/8 2.§ no 20.07.2015. 

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

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

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

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

noteiktā kārtībā”, 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”, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 

kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu 

iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir 

vienāda ar nosacīto cenu (8.pants), 45. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “atsavinot valsts vai 

pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu 

likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, 

to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem” un ceturto daļu, kas 

nosaka, ka “īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja: 1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos 

par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

 2.1. pārdot par nosacīto cenu EUR XXX (XXX) pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu - XXX, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar 

kopējo platību 0.23 ha, piedāvājot to nopirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem XXX, 

XXX un XXX un nosakot, ka īrniekam un viņa ģimenes locekļiem ir noslēdzama 

notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto 

viendzīvokļa māju un noteikt, ka atbilde uz piedāvājumu iesniedzama viena mēneša 

laikā no piedāvājuma saņemšanas brīža,  

 2.2. ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas 

nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, nekustamo īpašumu- XXX, Smilgās, 

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 0,23 ha, 

atsavināt  Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā pārdodot 

izsolē, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.  
 

13. § 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru  

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Nodarbinātības valsts aģentūras, reģ. Nr. 900016344668, 

adrese Pilsētas laukums 4A, Kuldīga, filiāles vadītājas Sandras KRINKELES 15.01.2016. 

Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 6-6, 

Skrundā, Skrundas novadā, telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts, ka 01.03.2011. (Skrundas novada domes 

lēmums no 25.02.2011., prot. Nr. 3, 4.§) ar Nodarbinātības valsts aģentūru, reģ. Nr. 

90001634668, adrese K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, noslēgts telpu Kuldīgas ielā 6-6, 

Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums uz pieciem gadiem, nosakot telpu nomas maksu Ls 

26.88 (divdesmit seši lati, astoņdesmit astoņi santīmi) mēnesī, t.i., Ls 0.70 (nulle lati, 

septiņdesmit santīmi) par vienu telpas kvadrātmetru, bez PVN. 

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 

http://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri
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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” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, 

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

nolemj: 

3.1. pagarināt ar Nodarbinātības valsts aģentūru, reģ. Nr. 900016344668, adrese 

K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, telpu (kopējā platība 38.4 m2) Kuldīgas ielā 6-6, Skrundā, 

Skrundas novadā, nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot iepriekšējā telpu nomas līguma 

nosacījumus, 

3.2. noteikt telpu nomas maksu par telpām Kuldīgas ielā 6-6, Skrundā, Skrundas novadā 

EUR 1.00 (viens euro, nulle centi) par vienu kvadrātmetru, bez 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. 
 

14. § 

 Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”    

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 

41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes locekles Gunas 

SKREBELES 14.01.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā 

īpašuma Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, un „Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts, ka: 

2.1. 01.04.2011. (Skrundas novada domes lēmums no 24.03.2011., prot. Nr. 4, 9.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgts telpu Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, 

nomas līgums uz 1 gadu, nosakot telpu nomas maksu Ls 0.20/m2 (EUR 0.28) mēnesī 

plus PVN, 

2.2. 26.04.2012. (Skrundas novada domes lēmums no 26.04.2012., prot. Nr. 7, 4.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu, 

2.3. 01.08.2013. (Skrundas novada domes lēmums no 25.07.2013., prot. Nr. 4, 8.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu, 

2.4. 02.02.2015. (Skrundas novada domes lēmums no 29.01.2015., prot. Nr. 2, 5.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu, 

2.3. 05.03.2012. (Skrundas novada domes lēmums no 23.02.2012., prot. Nr. 3, 5.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgts telpu „Rasas”, Dzelda, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, nomas līgums uz 1 gadu, nosakot telpu nomas maksu Ls 12,00 

(EUR 17,07) mēnesī bez PVN, 

2.4. 08.04.2013. (Skrundas novada domes lēmums no 28.03.2013., prot. Nr. 4, 4.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu, 

2.5. 02.02.2015. (Skrundas novada domes lēmums no 29.01.2015., prot. Nr. 2, 5.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu. 
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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” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, 

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

nolemj: 

3.1. pagarināt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, 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, adrese 

Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, telpu (kopējā platība 120 m2) „Rasas”, Dzelda, 

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. 
 

15. § 

  Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

Raiņa iela, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par noteikumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Raiņa iela, Skrundā, Skrundas 

novadā, ar kadastra numuru XXX, sadalīšanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums Raiņa iela, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, 

nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4.0529 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 “Šķēpeli”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par “ – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs 

ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Raiņa iela, Skrundā, 

Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sadalīšanu.  

3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par 

kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 
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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. 
 

16. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

Bānīša iela, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par noteikumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Bānīša iela, Skrundā, Skrundas 

novadā, ar kadastra numuru XXX, sadalīšanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums Bānīša iela, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, 

nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1.1174 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 “Šķēpeli”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par “ – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs 

ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Bānīša iela, Skrundā, 

Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par 

kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

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. 
 

17. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

Liepājas iela, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par noteikumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Liepājas iela, Skrundā, Skrundas 

novadā, ar kadastra numuru XXX, sadalīšanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums Liepājas iela, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, 

nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 
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XXX, 7.327 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 1.2433 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 “Šķēpeli”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par “ – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs 

ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Liepājas iela, Skrundā, 

Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par 

kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

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. 
 

18. § 

 Par nosaukumu piešķiršanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.01.2016. pašvaldībā saņemto XXX, dzīves vieta XXX, 

Rīga, iesniegumu par nosaukumu XXX un XXX piešķiršanu piederošiem zemes gabaliem.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 04.04.2011. ar Centrālās zemes 

komisijas atzinumu XXX atjaunotas īpašumu tiesības uz zemes gabaliem: ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 5.4 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 2.5 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 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par “ – 13 (Aldis BALODIS, Ivo 

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, 

“atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 3.1. piešķirt XXX mantojamiem zemes gabaliem nosaukumus:  

3.1.1. ar kadastra apzīmējumu XXX, 5.4 ha platībā, XXX, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

3.1.2. ar kadastra apzīmējumu XXX, 2.5 ha platībā, XXX, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3324, 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. 
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19. § 

Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par dzīvokļa 

piešķiršanu. 

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

07.01.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

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

palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādai jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par”- 13 (Aldis BALODIS, Ivo 

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas”- nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

pieņemšanas brīža, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmumu 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 05.01.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 08.01.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 08.01.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 12.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, 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, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj:  

3.1. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

īres līgumu ar XXX uz vienu gadu, 

3.2. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

īres līgumu ar XXX uz trīs gadiem, 

3.3. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

īres līgumu ar XXX uz vienu gadu, 
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3.4. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, īres līgumu ar XXX uz trīs mēnešiem, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

21. § 

Par īres līgumu pārslēgšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par  īres 

līgumu pārslēgšanu uz cita īrnieka vārda. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 06.01.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pārslēgt dzīvokļa īres līgumu XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, no vīra XXX vārda (miris) uz XXX vārda,  

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 07.01.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pārslēgt dzīvokļa īres līgumu XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, no XXX vārda (miris) uz XXX vārda. 

3. Pamatojoties uz likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 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, Ivo 

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. atļaut XXX, XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pārslēgt īres līgumu no XXX uz 

savu vārdu dzīvoklim XXX, Skrundā, Skrundas novadā; noslēgt īres līgumu  uz trīs 

mēnešiem un noslēgt vienošanos par parādu nomaksu ar SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība”, 

3.2. atļaut XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pārslēgt īres līgumu no 

XXX vārda uz savu vārdu dzīvoklim XXX, Skrundā, Skrundas novadā, slēdzot īres 

līgumu uz vienu gadu, 

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

pieņemšanas brīža, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

22. § 

Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par  atteikumu 

no piešķirtā dzīvokļa. 

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

13.01.2016. saņemts XXX (dzim. XXX), dzīvo XXX, Liepājā, iesniegums par atteikumu no 

īrētā dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās 

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  
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3.1. pārtraukt ar XXX (dzim. XXX)  īres līguma tiesības uz dzīvokli XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

23. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 06.01.2016. saņemts XXX iesniegums par XXX, 

personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā. 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder Skrundas 

novada pašvaldībai un izīrēts XXX, 

2.2. 08.01.2016. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

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

Skrundas novadā,  

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

FREIMANI.  
 

24. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.01.2016. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību XXX, juridiskā adrese XXX, Liepāja, pilnvarotā pārstāvja XXX (Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību SSS 18.01.2016. izdota Pilnvara Nr.2 – pielikums Nr. 8 uz 1 lpp.) 

iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu, ēku 

īpašuma izveidošanu un funkcionāli saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumiem: XXX, XXX 

un   XXX piešķirt adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, 

pieder Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību XXX, Skrundas pilsētas zemesgrāmata 

nodalījums Nr.XXX, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, 

sastāv no ēku īpašuma, kas saistīts ar zemes vienību XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

ar kadastra apzīmējumu XXX, uz kura atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem: XXX, 

XXX, XXX, XXX, XXX un XXX, un kas saistīts ar zemes vienību XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, ar kadastra apzīmējumu XXX, uz kura atrodas ēkas ar kadastra 

apzīmējumiem: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 
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XXX un XXX. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 

iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

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

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

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

novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt ēku īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, 

izveidot jaunu ēku īpašumu un atdalāmām funkcionāli saistītām ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem XXX, XXX un XXX piešķirt jaunu adresi XXX, Skrunda, Skrundas 

novads, LV-3326, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

25. § 

Par adreses piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.01.2016. pašvaldībā saņemto XXX, juridiskā adrese 

XXX, Rīga, Nekustamā īpašuma direkcijas direktora vietnieka XXX iesniegumu par adreses 

piešķiršanu zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX – XXX, Skrunda, Skrundas novads, 

un zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX, un būvēm: tualetei (būves kadastra 

apzīmējums XXX) un transformatoru apakšstacijai (būves kadastra apzīmējums XXX) - 

XXX, Skrunda, Skrundas novads.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 

iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 

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

daļu, Skrundas novada dome, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

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

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt  XXX piederošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX, adresi 

XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. piešķirt  XXX piederošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX, un būvēm: 

tualetei (būves kadastra apzīmējums XXX) un transformatoru apakšstacijai (būves 

kadastra apzīmējums XXX) adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

26. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2016 “Grozījums 2010.gada 28.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 29/2010 “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi 

Skrundas novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka 

“Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 
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pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par citiem likumos un Ministru 

kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem” un Ģenētiski modificēto organismu aprites 

likuma 22.panta otro daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, 

klimatiskos vai vides apstākļus vai izvērtējot lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas 

iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var 

noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā vai tās daļā” un trešo daļu, kas nosaka, ka “šā panta otrajā daļā minēto aizliegumu 

nosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2016 „Grozījumi 2010.gada 28.decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 29/2010 “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 

ierobežojumi Skrundas novada administratīvajā teritorijā”” (pielikums Nr. 9 uz 2 lpp.). 
 

27. § 

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas  

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE, A. PIĻECKIS, N. DANENBERGS, A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/2 no 26.01.2016., izsoles noteikumus. 

XXX 

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 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 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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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 1400euro, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Ainars PIĻECKIS), Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus: 

2.1.1. XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, ar nosacīto cenu EUR XXX (XXX), 

2.1.2. XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, ar nosacīto cenu EUR XXX (XXX), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/2 no 26.01.2016. (pielikums Nr. 10 uz 2 lpp.),  

2.3. rīkot pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai nekustamo 

īpašumu izsoles: 

2.3.1. XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, 

2.3.2. XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra XXX, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles noteikumus: 

2.4.1. XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX (pielikums Nr. 11 uz 3 lpp.), 

2.4.2. XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX (pielikums Nr. 12 uz 3 lpp.), 

2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada 

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

28. § 

Par grozījumiem Skrundas novada domes 26.11.2015. sēdes (prot. Nr. 18, 1.§) lēmumā 

“Par viena cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu Valtaiķu aprūpes namā” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata domes 26.11.2015. sēdes (prot. Nr. 18, 1.§) lēmumu “Par 

viena cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu Valtaiķu aprūpes namā”. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nepieciešams precizēt pieņemto 

lēmumu, nosakot nosacījumus, kas attiecas uz viena cilvēka uzturēšanās maksu aprūpes namā 

“Valtaiķi”, ņemot vērā personu deklarēšanās laiku Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir autonomās funkcijas nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo 

aprūpi) un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav 

aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem 

pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes, un saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 

13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 13.punktu, kas 

nosaka, ka pakalpojumu saņēmējs norēķinās par saņemtajiem sociālās aprūpes iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši attiecīgās pašvaldības domes apstiprinātajai 

pakalpojumu sniedzēja pakļautībā esošās sociālās aprūpes iestādes izdevumu tāmei, un 13.1 
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punktu, kas nosaka, kādi izdevumi iekļaujami izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem, aprēķinot sociālās aprūpes iestādes izmaksas budžeta gadā par vienu 

personu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, 

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

nolemj: 

3.1. apstiprināt viena cilvēka uzturēšanās maksu aprūpes namā “Valtaiķi” (turpmāk 

iestāde) šādā apmērā: 

3.1.1. personām, kuras pirms līguma noslēgšanas par klienta ievietošanu 

iestādē ir bijušas deklarētas Skrundas novada pašvaldībā ne mazāk kā pēdējos 

12 mēnešus - 300.00 EUR (trīs simti euro, nulle centi) apmērā mēnesī, 

3.1.2. personām, kuras pirms līguma noslēgšanas par klientu ievietošanu 

iestādē ir bijušas deklarētas citā pašvaldībā vai ir bijušas deklarētas Skrundas 

novada pašvaldībā mazāk kā pēdējos 12 mēnešus – 400.00 EUR (četri simti 

euro, nulle centi) apmērā vienā mēnesī, 

3.2. noteikt, ka personām, ar kurām līgumi par klientu ievietošanu iestādē noslēgti 

pirms 2016. gada 1. janvāra, tiek piemērota sekojoša kārtība: 

3.2.1. personām, kuras pirms līguma noslēgšanas par klienta ievietošanu 

iestādē ir bijušas deklarētas Skrundas novada pašvaldībā, uzturēšanās maksa 

Lēmuma 3.1.1. punktā noteiktā apmērā tiek piemērota sākot no 2016.gada 

1.februāra, 

3.2.2. personām, kuras pirms līguma noslēgšanas par klientu ievietošanu 

iestādē ir bijušas deklarētas citā pašvaldībā, uzturēšanās maksa Lēmuma 3.1.2. 

punktā noteiktā apmērā tiek piemērota sākot no 2016.gada 1.februāra, 

3.3. noteikt, ka aprūpes nama “Valtaiķi” direktorei Vijai VĪTOLAI jāslēdz vienošanās 

ar aprūpes nama klientiem par uzturēšanās maksas palielināšanu iestādē, 

3.4. noteikt, ka ar šī Lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Skrundas novada domes 

26.11.2015. sēdes (prot. Nr. 18, 1.§) lēmums “Par viena cilvēka uzturēšanās maksas 

noteikšanu Valtaiķu aprūpes namā”, 

3.5. noteikt atbildīgos par Lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI un aprūpes nama “Valtaiķi” direktori Viju VĪTOLU. 
 

29. § 

Par zemes vienību XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu, vienotas adreses un 

nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

sagatavoto lēmuma projektu par zemes vienību XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, un XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu, 

vienotas adreses un nosaukuma piešķiršanu.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM, kurš skaidro kāpēc tiek apvienoti minētie nekustamie īpašumi. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un 

XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pieder Skrundas novada 

pašvaldībai saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.XXX, 

2.2. uz abām zemes vienībā atrodas ēka, kadastra apzīmējums XXX. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 
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iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

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

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

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

novada dome nolemj: 

3.1. apvienot zemes vienības XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums xxx, 0.0411 ha platībā un XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 0.1664 ha platībā, apvienotām zemes 

vienībām un uz tā atrodošai ēkai, kadastra apzīmējums XXX,  piešķirt vienotu adresi 

un nosaukumu XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324; zemes 

vienības lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

30. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu  

nekustamam īpašumam XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.01.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 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”, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un 

ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 17.pantu, 

kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada pagastus, 

ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk – adrešu 

reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās 

pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 

13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. apstiprināt 15.01.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamo īpašumu XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 4.3 ha platībā jaunu nosaukumu XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, LV-3326, zemes gabalu lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 12.1 ha platībā atstāt nosaukumu XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, LV- 3326, zemes gabala lietošanas mērķi – 0201 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 



24 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM, kurš klātesošos informē par divu XXX, Skrundā, pašvaldības dzīvokļu īrnieku 

iesniegumiem ar vēlmi atslēgties no centrālās apkures un lūdz pašvaldību īrētajos dzīvokļos 

ierīkot individuālās apkures sistēmas. Guntis PUTNIŅŠ paskaidro, ka mājas XXX, Skrundā, 

pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas biedrībai “XXX”. Mājā pavisam ir astoņi dzīvokļu 

īpašumi, no kuriem divi pieder pašvaldībai. Privāto dzīvokļu īpašnieki savos dzīvokļos ir 

ierīkojuši individuālās apkures sistēmas. Šobrīd ir nepieciešama pašvaldības izšķiršanās – 

ierīkot savos dzīvokļos individuālo apkuri vai atstāt to kā ir līdz šim. Kopējās individuālās 

apkures sistēmas ierīkošanas izmaksas vienam dzīvoklim ir aptuveni divi tūkstoši pieci simti 

euro. Palielinot īrniekiem īres maksu, ilgtermiņā iespējams atgūt ieguldītos līdzekļus, kas 

radušies ierīkojot minētajos dzīvokļos individuālo apkures sistēmu.  

Finanšu nodaļas vadītāja Ināra MUCENIECE uzsver, ka šobrīd pašvaldībai tādu finansiālu 

līdzekļu nav. 

Deputāts Ainārs PIĻECKIS ierosina pašvaldības dzīvokļus piedāvāt īrniekiem iegādāties 

īpašumā. 

Guntis PUTNIŅŠ paskaidro, ka īrnieki no šādas iespējas ir atteikušies finansiālu apstākļu dēļ. 

Tajā pašā laikā apkures izmaksas centrālās apkures lietotājiem un individuālās apkures 

sistēmas lietotājiem atšķiras aptuveni par simts euro. 

Deputāts Gunārs ZEME ierosina īrniekiem pašiem ierīkot individuālo apkures sistēmu 

dzīvokļos, pēc kā pašvaldība samazinās īres maksu. 

Loreta ROBEŽNIECE atgādina, ka šajā brīdī konkrētais jautājums ir informācijai un katram 

ir dota iespēja rast racionālāko risinājumu. 

 

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

sēdi par slēgtu.  

Nākamā apvienotā komiteju sēde 18.februārī, plkst. 800, kārtējā domes sēde  25.februārī, 

plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0900 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece  

          29.01.2016. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          29.01.2016.  


