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
2015.gada 26.novembrī

Nr.18

Sēde sasaukta plkst. 0800s
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par viena cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu Valtaiķu aprūpes namā
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā
3. Par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programmas 2016.-2020.gadam un
Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” attīstības programmas 2016.2020.gadam apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu
un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu” apstiprināšanu
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai
7. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
apstiprināšanu
8. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda
9. Par adrešu precizēšanu zemes vienībām XXX un XXX, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā
10. Par zemes vienības XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa
maiņu
11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
12. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
13. Par īres līgumu pagarināšanu
14. Par dzīvojamās telpas maiņu
15. Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām
16. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE
Piedalās
deputāti:

Aldis BALODIS
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Ivo BĀRS
Andris BERGMANIS
Ivars GRUNDMANIS
Juris JAUNZEMS
Ainars PIĻECKIS
Zigurds PURIŅŠ
Andris Vilnis SADOVSKIS
Aivars SEBEŽS
Gunta STEPANOVA
Rihards VALTENBERGS
Aldis ZALGAUCKIS
Ainārs ZANKOVSKIS
Sēdē nepiedalās deputāti:
Gunārs ZEME (aizņemts pamatdarbā)
Klausās:
pašvaldības izpilddirektors
sabiedrisko attiecību speciālists
finanšu nodaļas vadītāja
zemes lietu speciālists
attīstības nodaļas vadītāja
administratīvo lietu nodaļas vadītāja
projektu vadītāja
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
tehniskā sekretāre
izglītības nodaļas vadītāja
nodokļu administratore
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekle
inženieris
p/a „Sociālais dienests” direktore

Guntis PUTNIŅŠ
Didzis STRAZDIŅŠ
Ināra MUCENIECE
Normunds DANENBERGS
Zane EGLĪTE
Inga FREIMANE
Gita RUBEŽNIECE-ZUTE
Benita LIELĀMERE
Ritvars STEPANOVS
Dzintra VEĢE
Dace BUĶELE
Inga FLUGRĀTE
Aija KĀPIŅA
Guna SKREBELE
Aivars RUDZROGA
Anda VĪTOLA

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus
jautājumus:
1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu
2. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
apstiprināšanu
3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants,
smilts atradnei XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
4. Par darba samaksu Skrundas novada izglītības iestāžu darbiniekiem Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rīkotajā brīdinājuma streikā
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” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris
BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
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ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par viena cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu Valtaiķu aprūpes namā
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā
3. Par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programmas 2016.-2020.gadam un
Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” attīstības programmas 2016.2020.gadam apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu
un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu” apstiprināšanu
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai
7. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
apstiprināšanu
8. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda
9. Par adrešu precizēšanu zemes vienībām XXX un XXX, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā
10. Par zemes vienības XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa
maiņu
11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
12. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
13. Par īres līgumu pagarināšanu
14. Par dzīvojamās telpas maiņu
15. Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām
16. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
18. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu
19. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu
20. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants, smilts
atradnei XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
21. Par darba samaksu Skrundas novada izglītības iestāžu darbiniekiem Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrības rīkotajā brīdinājuma streikā
1. §
Par viena cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu Valtaiķu aprūpes namā
L. ROBEŽNIECE
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
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,
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Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS,
Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
1. apstiprināt viena cilvēka uzturēšanās maksu Valtaiķu aprūpes namā:
1.1. Skrundas novada iedzīvotājiem - 300.00 EUR (trīs simti euro, nulle centi)
apmērā vienā mēnesī,
1.2. citu pašvaldību iedzīvotājiem – 400.00 EUR (četri simti euro, nulle centi)
apmērā vienā mēnesī (1.pielikums uz 1 lpp.),
2. noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 01.janvārī.
2. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības nodokļu administratores Aijas
KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu
bezstrīdus kārtībā no personām, kuras pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu un brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājušas 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 26.11.2015. par nekustamo īpašumu
XXX, Skrundas novadā, ir 119.97 EUR (viens simts deviņpadsmit euro, deviņdesmit
septiņi centi), t.sk. pamatparāds 94.54 EUR (deviņdesmit četri euro, piecdesmit četri
centi), nokavējuma nauda 25.43 EUR (divdesmit pieci euro, četrdesmit trīs centi),
2.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 26.11.2015. par nekustamo īpašumu
XXX, Skrundas novadā, ir 332.62 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, sešdesmit divi
centi), t.sk. pamatparāds 293.53 EUR (divi simti deviņdesmit trīs euro, piecdesmit trīs
centi), nokavējuma nauda 39.09 EUR (trīsdesmit deviņi euro, deviņi 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
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piedziņu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS,
Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS,
Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 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 119.97 EUR (viens simts deviņpadsmit
euro, deviņdesmit septiņi centi), t.sk. pamatparāds 94.54 EUR (deviņdesmit
četri euro, piecdesmit četri centi), nokavējuma nauda 25.43 EUR (divdesmit
pieci euro, četrdesmit trīs centi),
3.1.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 332.62 EUR (trīs simti trīsdesmit divi
euro, sešdesmit divi centi), t.sk. pamatparāds 293.53 EUR (divi simti
deviņdesmit trīs euro, piecdesmit trīs centi), nokavējuma nauda 39.09 EUR
(trīsdesmit deviņi euro, deviņi 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.
3. §
Par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programmas
2016.-2020.gadam un Skrundas novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” attīstības programmas 2016.-2020.gadam apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 22.pantu un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga
pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” pašvaldību stratēģiskās vadīšanas
tīkla (T1) darba uzdevumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris
BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
1. apstiprināt Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programmu 2016.–
2020.gadam (2.pielikums uz 30 lpp.),
2. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” attīstības
programmu no 2016.-2020.gadam (3.pielikums uz 31 lpp.),
3. publicēt paziņojumu pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv un
informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”:
3.1. „Par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programmas 2016.–
2020.gadam apstiprināšanu”,
3.2. „Par Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” attīstības
programmas no 2016.–2020.gadam apstiprināšanu”,
4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.
4. §
Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Par Skrundas novada pašvaldības saistošo
noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta piekto
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daļu, Pārejas noteikumu 34.punktu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2015 „Par Skrundas novada pašvaldības
saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu” (4.pielikums uz
2 lpp.).
5. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.1.1/10 no 10.11.2015. un 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
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” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris
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BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Lielā ielā 9, Smilgās, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto cenu 970.00 EUR (deviņi
simti septiņdesmit euro, nulle centi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr.
2.1.1/10 no 11.11.2015. (5.pielikums uz 1 lpp.),
2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma Lielā ielā
9, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoli,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā ielā 9, Smilgās, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumus (6.pielikums uz 3 lpp.),
2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada
pašvaldības mājaslapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
11. un 12.panta nosacījumus.
6. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 13.11.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par noteikumu izsniegšanu nekustamā īpašuma
XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, sadalīšanai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs
XXX, pieder XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu
XXX, 9.3 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 9.7 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 „Aizupji”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu saistībā ar zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXX 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,
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3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
7. §
Par zemes ierīcības projekta lietas XXX,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 02.11.2015. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Nīkrāces 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 pirmās daļas 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.panta otro daļu, 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 2009.gada 03.novembra noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti
balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. apstiprināt 02.11.2015. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
kadastra apzīmējums XXX un XXX,
2.2. piešķirt atdalāmām zemes vienībām 1.3 ha platībā un 7.3 ha platībā nosaukumu
XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320; zemes gabalu lietošanas mērķis –
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. paliekošām zemes vienībām 4.1 ha platībā un 9.4 ha platībā atstāt nosaukumu
XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV- 3320; zemes gabalu lietošanas mērķis
– 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
8. §
Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu
bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 08.10.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, iegādi.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka
„dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos ”, atklāti balsojot, „par” – 13
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(Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris
JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
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 XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
9. §
Par adrešu precizēšanu zemes vienībām XXX
un XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 28.10.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Valsts
zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja,
vēstuli Nr. 2-04.1-K/294 par datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
2.1. apsekojot dabā nekustamos īpašumus XXX un XXX, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, konstatēta neatbilstība kadastra datiem - pēc kadastra datiem XXX atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX un XXX uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXX, savukārt dabā XXX atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXX un XXX uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX.
3. Pamatojoties uz iepriekš minēto un 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”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris
BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. precizēt zemes vienībai:
4.1. ar kadastra apzīmējumu XXX adresi XXX, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3326,
4.2. ar kadastra apzīmējumu XXX adresi XXX, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3326,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
10. §
Par zemes vienības XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 06.11.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Saldus novadā, iesniegumu par zemes vienības XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX
saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr. XXX,
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2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu
XXX, 9.71 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 4.31 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 noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
trešo nodaļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS,
Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA,
Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izmainīt zemes vienībai XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, 4.31 ha platībā zemes lietošanas mērķi no 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
11. §
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 05.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu Ciecerē,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 09.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu Skrundā,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.11.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu Rudbāržos.
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, 15.pantu, kas nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā
kārtībā, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā 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 Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā
kārtībā,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu
VĪTOLU.
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12. §
Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par
dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 03.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu Dzeldā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.11.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu Rudbāržos.
3. Izvērtējot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas nosaka
palīdzības veidus, 16.pantu, kas nosaka noteikumus, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai
telpai, 19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, un personīgo iesniegumu, atklāti balsojot,
„par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris
JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvojamo telpu XXX, Skrundas
novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.2. piešķirt XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, dzīvojamo telpu XXX,
Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem,
3.3. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
13. §
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 22.10.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 02.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 03.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 03.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 03.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.6. Skrundas novada pašvaldībā 04.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.7. Skrundas novada pašvaldībā 04.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.8. Skrundas novada pašvaldībā 04.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.9. Skrundas novada pašvaldībā 04.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
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2.10. Skrundas novada pašvaldībā 05.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.11. Skrundas novada pašvaldībā 09.11.2015. 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, un personīgiem iesniegumiem, un likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10.pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams
sociālais dzīvoklis, 11.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, un personīgiem
iesniegumiem, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris
BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz vienu
gadu,
3.2. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz
sešiem mēnešiem,
3.3. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz 1
(vienu) gadu,
3.4. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz
sešiem mēnešiem,
3.5. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz
sešiem mēnešiem,
3.6. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz 1
(vienu) gadu,
3.7. pagarināt sociālās dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX
uz sešiem mēnešiem,
3.8. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz
sešiem mēnešiem,
3.9. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz 1
(vienu) gadu,
3.10. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz trīs
mēnešiem,
3.11. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz
sešiem mēnešiem,
3.12. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
14. §
Par dzīvojamās telpas maiņu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par dzīvojamās
telpas maiņu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā
12.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt
piešķirto dzīvojamo telpu no XXX, Skrundas novadā, uz dzīvojamo telpu XXX, Skrundas
novadā.
3. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas nosaka
palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai,
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19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, 24.pantu, kas nosaka palīdzību īrētās pašvaldībai
piederošās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo
telpu, un personīgo iesniegumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atļaut XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, mainīt dzīvojamo telpu no XXX,
Skrundas novadā, uz dzīvojamo telpu XXX, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz
sešiem mēnešiem,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
15. §
Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par atteikumu
no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 29.10.2015. saņemts XXX, atrodas pašvaldības
iestādē XXX, XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtajām
dzīvojamās telpas īres tiesībām uz dzīvojamo telpu XXX, Skrundas novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 05.11.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām uz
dzīvojamo telpu 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 personīgajiem iesniegumiem,
atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. pārtraukt ar XXX, atrodas pašvaldības iestādē XXX, XXX, Skrundas novadā, īres
līguma tiesības uz dzīvojamo telpu XXX, Skrundas novadā,
3.2. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz
dzīvojamo telpu XXX, Skrundas novadā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
16. §
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu un 02.10.2015.
Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX iesniegumu ar lūgumu piešķirt sociālo statusu
pašvaldībai piederošam dzīvoklim XXX, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām”
4.panta pirmās daļas otro teikumu, kas nosaka, ka „sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās
mājas statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu”, trešo
daļu, kas nosaka, ka „sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem
dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā
izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz
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Ministru kabineta noteikumos paredzēto normu”, 5.pantu, kas nosaka personas (ģimenes),
kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus, Skrundas novada Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo
informāciju un personīgo iesniegumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo
BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piešķirt dzīvoklim XXX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa statusu ar
01.11.2015.,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu
VĪTOLU.
17. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 21.10.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX
(personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundas
novadā:
2.1.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā pieder XXX,
2.1.2. 23.10.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada
pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.1.3. XXX līdz šim brīdim (19.11.2015.) nav ieradies Skrundas novada
pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 05.11.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX,
XXX, XXX un XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX,
Skrundas novadā.
2.1.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder XXX, kuras valdes
loceklis ir XXX,
2.1.2. 12.11.2015. XXX, XXX, XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties
Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto
dzīvesvietu,
2.2.3. 24.11.2015. Skrundas novada pašvaldībā ieradās XXX un XXX, lai
sniegtu protestu par domes lēmumu anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX
ģimenei. Nevienu dokumentu, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, XXX neiesniedza,
2.2.4. XXX, XXX un XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav
ieradušās, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.2.5. 28.12.2013. Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija pieņēmusi
spriedumu par XXX, XXX, XXX un XXX izlikšanu no nekustamā īpašuma
XXX, Skrundas novadā,
2.2.6. 21.10.2015. zvērināta tiesu izpildītāja XXX veica XXX, XXX, XXX un
XXX izlikšanu no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā, telpām,
2.2.7. 26.11.2015. Skrundas novada pašvaldība veica nekustamā īpašuma
XXX, Skrundas novadā, apsekošanu un konstatēja, ka XXX, XXX, XXX un
XXX šajā īpašumā faktiski nedzīvo.
3. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pantu, kas paredz deklarēto ziņu
pārbaudi un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu
iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un
Ministru Kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
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par deklarēto dzīvesvietu”, un ņemot vērā pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot,
„par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris
JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX),
3.2. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX),
3.3. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX),
3.4. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā XXX (personas kods XXX),
3.5. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā XXX (personas kods XXX),
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI.
18. §
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.10.2015. un 17.11.2015. Skrundas novada pašvaldībā
saņemtos SIA „Eko Kurzeme”, reģ. Nr. 42103030389, juridiskā adrese Ezermalas iela 11,
Liepāja, iesniegumus Nr. 1-3/125 un Nr. 1-3/136 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas paaugstināšanu Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 29.11.2013. ar personu apvienību, ko veido SIA „Eko Kurzeme” reģ. Nr.
42103030389, juridiskā adrese Ezermalas iela 11, Liepāja, un SIA „Eco Baltia vide”,
reģ. Nr. 40003309841, juridiskā adrese Dzirnavu iela 5a, Jūrmala, noslēgts līgums
(Nr.5-42-4/115/2013) par tiesībām apsaimniekot fizisko un juridisko personu radītos
sadzīves atkritumus Skrundas novadā,
2.2. saskaņā ar atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas
novada administratīvajā teritorijā” (ID Nr. SNP/2013/20) rezultātiem un līguma
3.1.1.punktu sadzīves atkritumu savākšanas maksa ir LVL 5.94 jeb 8.45 EUR,
2.3. saskaņā ar līguma 1.1.punktu atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu
savākšanu un nogādāšanu poligonā „Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā,
2.4. saskaņā ar SIA „Eko Kurzeme” 14.10.2015. iesniegumu Nr. 1-3/125 kopējās
atkritumu savākšanas maksas sastāda 0.64 EUR par 1 m3:
2.4.1. 0.46 EUR, pamatojoties uz 01.10.2015. Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas lēmumu Nr.131 par SIA „Liepājas RAS” (juridiskā adrese
„Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads) sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojumu tarifa 23.42 EUR/t (bez PVN) apstiprināšanu un dabas resursa
nodokļa paaugstināšanu (spēkā no 01.01.2014.) uz 12.00 EUR par 1 tonnu;
2.4.2. 0.15 EUR, pamatojoties uz minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu ar
01.01.2015. un 01.01.2016.,
2.4.3. 0.03 EUR - jaunu konteineru iegādei, pamatlīdzekļu atjaunošanai, tehniskās
daļas remontam un darba modernizācijai,
2.5. 22.10.2015. Skrundas novada domes apvienotā komiteja nolēma jautājumu par
atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu uz Skrundas novada domes sēdi
nevirzīt un uzaicināt SIA „Eko Kurzeme” pārstāvi uz tikšanos 29.10.2015., lai
pārrunātu tarifa paaugstināšanas iemeslus,
2.6. saskaņā ar SIA „Eko Kurzeme” 17.11.2015. iesniegumu Nr. 1-3/136 kopējās
atkritumu savākšanas maksas sastāda 0.43 EUR par 1 m3:
2.6.1. 0.46 EUR, pamatojoties uz 01.10.2015. Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas lēmumu Nr.131 par SIA „Liepājas RAS” (juridiskā adrese
„Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads) sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojumu tarifa 23.42 EUR/t (bez PVN) apstiprināšanu un dabas resursa
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nodokļa paaugstināšanu (spēkā no 01.01.2014.) uz 12.00 EUR par 1 tonnu;
2.6.2. 0.15 EUR, pamatojoties uz minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu ar
01.01.2015. un 01.01.2016.,
2.6.3. tā kā degvielas cenas no tarifa iesniegšanas brīža ir kritušās par 18%, tad
degvielas izmaksu pozīcija tarifā (0.98 EUR/m3) tiek samazināta par 0.18 EUR/m3
pie degvielas cenas 0.84 EUR/l (dati no SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”
oficiālās statistikas par dienas vidējo degvielas cenu).
3. Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas
noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem
noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu
lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu
reģenerāciju), un to veido: 1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un šā likuma
18.panta pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs; 2) sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un
izgāztuvēs; 3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā”, un uz līguma 3.2. punktu, kas nosaka, ka „Atkritumu savākšanas maksas
izmaiņas pieļaujama šādos gadījumos: 3.2.1. tiek izdarītas izmaiņas nodokļu apmērā, 3.2.2.
tiek pieņemti normatīvie akti, kuri ir obligāti izpildāmi abām Pusēm, 3.2.3. Apsaimniekotājs
pēc Pašvaldības pieprasījuma veic ieguldījumus Pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas
infrastruktūrā, 3.2.4.mainās degvielas cena, 3.2.5. iestājas citi objektīvi apstākļi, kas ietekmē
šī līguma maksas apmēru” atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris
BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. paaugstināt ar 01.01.2016. sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu uz 8.88
EUR par 1 m3 sadzīves atkritumu bez PVN,
3.2. apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas palielinājumu par 0.43
EUR par 1 m3, kas sastāv no:
3.2.1. 0.46 EUR - atbilstoši līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
3.2.1.punktam;
3.2.2. 0.15 EUR - atbilstoši līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
3.2.5. punktam;
3.2.3. degvielas izmaksu pozīcijas tarifa samazinājuma par 0.18 EUR/m3 pie
degvielas cenas 0.84 EUR/l (dati no SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”
oficiālās statistikas par dienas vidējo degvielas cenu),
3.3. slēgt vienošanos pie līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
paaugstināšanu,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
Uz Skrundas novada domes sēdi ierodas deputāts Ainars PIĻECKIS.
19. §
Par zemes ierīcības projekta lietas XXX,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS, G. PUTNIŅŠ
1. Skrundas novada dome izskata 27.08.2015. zemes ierīkotāja XXX, sertifikāta numurs
XXX, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā.
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Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM, kurš paskaidro, ka zemes ierīcības projekts ir saistīts ar AS „Latvenergo”
ieceri pārcelt apakšstaciju no Rudbāržiem uz Skrundu. Pašvaldības izpilddirektors Guntis
PUTNIŅŠ papildina speciālista teikto, ka projekta izpilde ir pārcelta no 2016. uz 2018.gadu.
2. 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 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.panta otro daļu, 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 2009.gada 03.novembra noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti
balsojot, „par” – 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt 27.08.2015. zemes ierīkotāja XXX, sertifikāta numurs XXX, izstrādāto
zemes ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā, kadastra numurs XXX,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.3 ha platībā jaunu nosaukumu un adresi XXX,
Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas mērķis – 1201 –
ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve,
2.3. paliekošai zemes vienībai 19.4 ha platībā atstāt nosaukumu un adresi XXX,
Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV- 3326; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
20. §
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
smilts-grants, smilts atradnei XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 09.11.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, pilnvarotās personas XXX iesniegumu (EDUS reģ. Nr.
2.3.14/3) ar lūgumu izsniegt Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants,
smilts atradnei XXX, kas atrodas zemes īpašumā XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes īpašums XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar
kopējo platību 20.1 ha, reģistrēts Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
XXX,
2.2. nekustamā īpašuma īpašnieki ir XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, kurai
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pieder 9/10 domājamās daļas, un XXX (personas kods XXX), kurai pieder 1/10
domājamā daļa,
2.3. 2015.gada 01.janvārī XXX noslēgusi zemes nomas un apsaimniekošanas līgumu
Nr.01/15 ar XXX par tiesībām veikt derīgo izrakteņu ieguvi sev piederošā īpašuma
XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 9/10 no 20.1 ha kopplatības,
2.4. 2015.gada 01.janvārī XXX noslēgusi zemes nomas un apsaimniekošanas līgumu
Nr.02/15 ar XXX par tiesībām veikt derīgo izrakteņu ieguvi sev piederošā īpašuma
XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 1/10 no 20.1 ha kopplatības,
2.5. 2015.gada 09.septembrī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
izdevusi Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņu) atradnes pasi, kas derīga līdz
2040.gada 08.septembrim, un ieguves limitu smilts-grants atradnei XXX, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads. Atradnes platība 96.45 tūkst. m2. Derīgo izrakteņu veids:
smilts-grants 398.3 tūkst. m3, smilts 891.2 tūkst. m3,
3. Izvērtējot iesniegtos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta
piektās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves
limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei”, Ministru kabineta
2011.gada 06.septembra noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32. un 33.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu
par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju un atradnes
pasi” 4., 5. un 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas
nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti
balsojot, „par” – 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izsniegt XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants, smilts atradnei XXX, kas atrodas zemes
īpašumā XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX (7.pielikums uz
5 lpp.),
3.2. noteikt, ka atļauja derīga līdz 2040.gada 08.septembrim,
3.3. noteikt, ka pirms atļaujas saņemšanas XXX, reģ. Nr. XXX, nepieciešams
samaksāt valsts nodevu 142.29 EUR (viens simts četrdesmit divi eiro, divdesmit
deviņi centi) apmērā, ieskaitot to Skrundas novada pašvaldības kontā,
3.4. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi būvvaldes vadītāju Kasparu DZENI un
pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
21. §
Par darba samaksu Skrundas novada izglītības iestāžu darbiniekiem Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rīkotajā brīdinājuma streikā
L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE, I. MUCENIECE, J. JAUNZEMS
1. Skrundas novada dome izskata 17.11.2015. Skrundas vidusskolas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības pirmorganizācijas iesniegumu Nr.2.3.6/1696 un 16.11.2015.
Nīkrāces pamatskolas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pirmorganizācijas
iesniegumu Nr.2.3.6/1691 par dalību Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku rīkotajā streikā
2015.gada 27.novembrī un vienošanos par darba samaksu darbiniekiem brīdinājuma streika
dienā.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Izglītības nodaļas vadītājai Ingai
FLUGRĀTEI, kura paskaidro, ka pašvaldība Streiku likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmusi
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vēstules no novada izglītības iestādēm, kuras ir izteikušas gatavību piedalīties 27.11.2015.
notiekošajā izglītības iestāžu darbinieku streikā. Pašvaldībai ir izteikts lūgums slēgt
vienošanos par darba samaksu šajā dienā. Gan Valsts darba inspekcija, gan Izglītības
kvalitātes valsts dienests ir norādījis, ka pašvaldībai nav tiesiska pamata lemt par šo
jautājumu, jo finansējumu pedagogu darba samaksai pašvaldība saņem no valsts budžeta. Šajā
gadījumā pašvaldība darba samaksu pedagogiem var nodrošināt vienīgi no sava budžeta. Viņa
informē, ka arodbiedrības biedriem ir izveidots Streiku fonds, lai sniegtu atbalstu gadījumos,
kad ar piedalīšanos streikā viņi cieš materiālos zaudējumus. Šobrīd Streiku fonda līdzekļi var
nodrošināt darba samaksu tikai vienai dienai, bet šajā reizē tie netiks izmantoti, jo nav zināms,
kā esošā situācija attīstīsies. Streiku fonda līdzekļi ir paredzēti tikai arodbiedrības biedriem,
tādēļ ieteikums pedagogiem ir stāties arodbiedrībā, lai turpmāk sevi pasargātu šādās situācijās.
Dotajā mirklī tikai Rīgas un Liepājas pašvaldība ir piekritušas nodrošināt pedagogiem darba
samaksu no sava budžeta. No Skrundas novada pašvaldības budžeta tas prasītu 2 tūkstošus
euro. Finanšu nodaļas vadītāja Ināra MUCENIECE norāda, ka pašvaldības budžetā šādu
papildus līdzekļu nav.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE norāda, ka pašvaldība atbalsta pedagogu ieceri streikot,
bet mēs nevaram nodrošināt darba samaksu šajā dienā, ņemot vērā pašvaldības finansiālo
situāciju. Jāpiebilst, ka summu 2 tūkstoši euro veido darba samaksa tikai Skrundas
vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas pedagogu atalgojumam. Ja streiks turpināsies un tam
pievienosies pārējās novada izglītības iestādes, tad kopējā summa proporcionāli pieaugs.
Deputāts Juris JAUNZEMS norāda, ka, lai kaut ko panāktu, kaut kas arī ir jāupurē. Pedagogi
var streikot, bet ir nepareizi pieprasīt par to atalgojumu.
2. Izvērtējot iesniegumos minēto informāciju un Izglītības un kvalitātes valsts dienesta
2015.gada 24.novembra vēstuli Nr. 1-19.2/357 „Par izglītības iestāžu darbību streika laikā”,
un Valsts darba inspekcijas 2015.gada 19.novembra vēstuli Nr 01-17e/4821 „Par viedokļa
sniegšanu par streikojošo darbinieku darba samaksu”, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars
GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE),
„pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis
ZALGAUCKIS un deputāti Aivars SEBEŽS un Ainārs ZANKOVSKIS, pamatojoties uz
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. neveikt darba samaksu Skrundas novada izglītības iestāžu streikojošajiem
darbiniekiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākamo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 23.decembrī, plkst.
800, bet kārtējo domes sēdi 30.decembrī, plkst. 800.
Sēde slēgta plkst. 0815
Sēdi vadīja

L. Robežniece
26.11.2015.

Sēdi protokolēja

K. Rubene
26.11.2015.
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