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
2017.gada 29.septembrī

Nr.6

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas
novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
3. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2017 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2018.gadā”
apstiprināšanu
4. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajos
noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves,
reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”
5. Par noteikumu “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
6. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM
7. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
8. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”
amatu sarakstā
9. Par Skrundas novada pašvaldības Skrundas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu
10. Par garāžas nomas līguma pagarināšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
12. Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu
13. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
14. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
15. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā,
Skrundas novadā
16. Par Skrundas novada domes 24.08.2017. sēdes (prot. Nr. 5, 13.§) lēmuma “Par adreses
XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu” grozīšanu
17. Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā
2017./2018.gada apkures sezonai
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Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Aldis ZALGAUCKIS
Andrejs SALMINS
Ainārs ZANKOVSKIS
Ivars GRUNDMANIS
Dzintars ANKEVICS
Aivars RUDZROGA
Valdis PAKULIS
Benita LIELĀMERE
Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Gunta STEPANOVA
Jānis BRŪVERIS
Juris JAUNZEMS

Sēdē nepiedalās deputāti:
Ivo BĀRS (komandējumā Vācijā)
Klausās:
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
p/a “Sociālais dienests” direktore
Izglītības nodaļas vadītāja
Finanšu nodaļas vadītāja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Izpilddirektors
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Zemes lietu speciālists
Attīstības nodaļas vadītāja
Pašvaldības iedzīvotāja

Ilona RĪTIŅA
Anda VĪTOLA
Inga FLUGRĀTE
Ināra MUCENIECE
Ritvars STEPANOVS
Inga FREIMANE
Guntis PUTNIŅŠ
Kaspars KUTUĻSKS
Normunds DANENBERGS
Zane EGLĪTE
Inta KAMPARA

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus
jautājumus:
1. Par grozījumiem Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā
Skrundas novadā
2. Par telpu nomas līgumu izbeigšanu
3. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā
4. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā
5. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
piešķiršanu
6. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
7. Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu
8. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstā
Deputāti diskutē par iebalsojamo jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā.
Pašvaldības speciālisti izskaidro iebalsojamo jautājumu aktualitāti un nepieciešamību pieņemt
lēmumus.
Deputāts Aivars RUDZROGA ierosina jautājumu par grozījumiem Siltumenerģijas apgādes
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pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā Skrundas novadā apspriest atsevišķi attīstības
komitejas sēdē, šodien domes sēdē neizskatīt.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes darba kārtību līdz
17.jautājumam.
Atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis
BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 29.09.2017. sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas
novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
3. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2017 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2018.gadā”
apstiprināšanu
4. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajos
noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves,
reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”
5. Par noteikumu “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
6. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM
7. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
8. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”
amatu sarakstā
9. Par Skrundas novada pašvaldības Skrundas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu
10. Par garāžas nomas līguma pagarināšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
12. Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu
13. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
14. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
15. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā,
Skrundas novadā
16. Par Skrundas novada domes 24.08.2017. sēdes (prot. Nr. 5, 13.§) lēmuma “Par adreses
XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu” grozīšanu
17. Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā
2017./2018.gada apkures sezonai
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina no iebalsojamiem jautājumiem izslēgt
jautājumu par grozījumiem Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodikā Skrundas novadā un balsot par pārējiem iebalsojamiem jautājumiem no 19. līdz
25.jautājumam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai
tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad,
ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, 32.pantu, kas
nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā
secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars
ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE,
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Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj:
Iebalsot Skrundas novada domes 29.09.2017. sēdes darba kārtībā šādus jautājumus:
1. Par telpu nomas līgumu izbeigšanu
2. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā
3. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā
4. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
piešķiršanu
5. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
6. Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu
7. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstā
1. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada budžets”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE, I. MUCENIECE
1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai Inārai
MUCENIECEI, kura izskaidro grozījumu nepieciešamību pašvaldības 2017.gada budžetā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas otro 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 nosaka, ka
“Pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem
pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības
mājaslapā internetā. Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta
grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Uz saistošajiem noteikumiem par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem nav attiecināmi šā likuma
45.panta otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās un astotās daļas noteikumi” un likumu
„Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS,
Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret”
- nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2017 „Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Skrundas
novada pašvaldības 2017. gada budžets” (pielikums Nr. 1 uz 4 lpp.).
2. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013
“Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE, A. SALMINS
1. Skrundas novada dome izskata grozījumus Skrundas novada pašvaldības nolikumā.
2. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu izteikties deputātam Andrejam
SALMINAM par atsevišķiem pašvaldības nolikuma punktiem, kas tiek grozīti.
3. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tikai
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dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, un 24.pantu par pašvaldības nolikuma prasībām,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, kas nosaka, ka “atvasinātas publiskas personas
orgāns, izveidojot pastarpinātās pārvaldes iestādi, izdod iestādes nolikumu. Uz pastarpinātās
pārvaldes iestādes nolikumu attiecas šā likuma 16.panta otrās daļas noteikumi”, Ģerboņu
likuma 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka “valsts institūcijām un pašvaldībām ir tiesības lietot
ģerboņus, kas reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis
PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 3 (Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS,
Aivars RUDZROGA), „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2017 „Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 „Skrundas
novada pašvaldības nolikums” (pielikums Nr. 2 uz 9 lpp.).
3. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2017 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā 2018.gadā” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, kas nosaka, ka
„tikai dome var pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā
noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus”, un likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 3.panta 1.daļas ievaddaļu, kas nosaka, ka „nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai
likmes no 0.2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka
pašvaldības savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada
1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1.5 procentus no nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums
netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”, atklāti balsojot, „par” – 14
(Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7/2017 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā 2018.gadā” (pielikums Nr. 3 uz 2 lpp.),
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Skrundas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”, Skrundas novada pašvaldības mājas lapā
internetā.
4. §
Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajos
noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu
izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
29.06.2017. vēstuli Nr. 1-18/5188 par precizējumu nepieciešamību pašvaldības 25.05.2017.
saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 „Par sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves,
reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”.
2. Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
“organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”, 43.panta pirmās daļas
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13.punktu, kas nosaka, ka “Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par
citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem”,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta piekto daļu, kas nosaka, ka “Vietējās
pašvaldības dome saistošajos noteikumos var paredzēt administratīvo atbildību par šā panta
ceturtās daļas 1., 2., 4. un 5.punktā minēto saistošo noteikumu pārkāpšanu”, 45.panta ceturtā
daļa, kas nosaka, ka „ja saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome
precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos
noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā
lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos
noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.
4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves,
reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā” precizēto redakciju
(pielikums Nr. 4 uz 5 lpp.).
5. §
Par noteikumu “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība
“nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budžeta”,
2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447 ,,Par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.
445 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi’’, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Kārtību, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai (pielikums Nr. 5 uz 3 lpp.),
2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Ingu
FLUGRĀTI.
6. §
Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka
„tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un
darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” 2.punktu, kas nosaka, ka „par komandējumu
šo noteikumu izpratnē uzskatāms ar komersanta, organizācijas, iestādes vai citas institūcijas
(turpmāk − institūcija) vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka, ierēdņa, karavīra,
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo
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dienesta pakāpi un citas fiziskās personas, kura nav darba attiecībās ar institūciju, kas sūta to
komandējumā, un kura savu darbu nepilda savas saimnieciskās darbības ietvaros (ja personas
komandējums ir saistīts ar tādu mērķu sasniegšanu un uzdevumu veikšanu, kuri paredzēti
attiecīgās institūcijas statūtos (nolikumā)) (turpmāk − darbinieks), brauciens uz noteiktu laiku
uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai, ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstī,
− ārvalstī, vai uz ārvalstīm, kā arī no ārvalstīm uz Latvijas Republiku (ja darbinieka pastāvīgā
darba vieta ir ārvalstīs), lai: 2.1. pildītu darba vai dienesta uzdevumus; 2.2. papildinātu
zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju (turpmāk – mācību komandējums), izņemot gadījumu,
ja darbinieks nosūtīts uz izglītības iestādi amata (darba) pienākumu izpildei nepieciešamās
izglītības iegūšanai”, un pamatojoties uz 26.02.2015. Skrundas domes sēdes lēmumu (prot.
Nr.4, 4.§) “Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu(darbinieku) un komandēto personu
komandējumiem un darba braucieniem”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA,
Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta
STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā
nepiedalās deputāts Aldis ZALGAUCKIS, domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE,
pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā”, Skrundas novada dome nolemj:
- Pilnvarot Skrundas novada domes priekšsēdētājas vietnieku Aldi ZALGAUCKI
Skrundas novada domes vārdā pieņemt rīkojumus un parakstīt dokumentus saistībā ar
Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES komandējumiem.
7. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES
un Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītājas Ilonas RĪTIŅAS iesniegto priekšlikumu par
izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā sakarā ar darba apjoma palielināšanos
Skrundas novada pašvaldībai piederošā autotransporta vadītājam skolēnu pārvadāšanai novada
robežās. Ir nepieciešams izveidot jaunu amata vietu – autotransporta vadītājs Nīkrāces
pakalpojumu pārvaldē.
2. Pamatojoties uz 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. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, atklāti balsojot, „par” – 14
(Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izveidot ar 01.10.2017. Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017.gadam
amatu – autotransporta vadītājs, profesijas kods 8322 01, nosakot summētu nepilnu
darba laiku ar mēneša darba algas likmi XXX EUR (XXX) samaksu veicot pēc
nostrādātām darba stundām,
2.2. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļi,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas
vadītāju Ingu FREIMANI, finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un grāmatvedi
Salumeju BALCERI.
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8. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” amatu sarakstā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 15.09.2017. pašvaldībā saņemtu Skrundas pirmsskolas
izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītājas Dzintras EGLĪTES iesniegumu par štatu saraksta
2017./2018.mācību gadam mainīšanu saistībā ar samazinātu valsts budžeta mērķdotāciju
apjomu.
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 ,,Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu 2. punktu, kas nosaka, ka
“pašvaldības dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
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
ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. papildināt Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” amatu sarakstu ar pirmsskolas izglītības sporta skolotāja amatu,
profesijas kods 2342 03, nosakot mēneša darba algas likmi 0.8, ar atalgojumu XXX
EUR (XXX),
2.2. papildināt Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” amatu sarakstu ar pirmsskolas izglītības speciālā skolotāja amatu,
profesijas kods 2352 02, nosakot mēneša darba algas likmi 0.2, ar atalgojumu XXX
EUR (XXX),
2.3. finansējuma avots – pašvaldības budžeta līdzekļi,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāju Dzintru EGLĪTI, pašvaldības izglītības
nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI, finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un
grāmatvedi Salumeju BALCERI.
9. §
Par Skrundas novada pašvaldības Skrundas
pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 15.09.2017. pašvaldībā saņemto Latvijas Republikas
Centrālās zemes komisijas 13.09.2017. vēstuli Nr. 44/D/d – 17 par Centrālās zemes komisijas
2017.gada 11.septembra lēmumu Nr.10406 „Par saskaņojumu Skrundas novada Skrundas
pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.”
2. Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu, kas
nosaka, ka pilsētu zemes komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad veikti likuma „Par zemes
reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā likuma
2.pantā noteiktie pasākumu. Lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem
pilsētas vai novada dome pēc Valsts zemes dienesta ierosinājuma un pēc saskaņošanas ar
Centrālo zemes komisiju, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta
STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izbeigt Skrundas novada pašvaldības Skrundas pilsētas zemes komisijas darbību
ar 2017.gada 29.septembri,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
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DANENBERGU.
10. §
Par garāžas nomas līguma pagarināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 11.09.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX
dzīvo “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par telpu XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 01.11.2012. Skrundas novada
pašvaldībai ar XXX noslēgts nomas līgums Nr. XXX par garāžas XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, ar kopējo platību 35.36 m2, nomu, nosakot nomas maksu Ls 0.20 (divdesmit santīmi)
par 1 m2 mēnesī līdz 2017.gada 30.septembrim.
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” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis
BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar XXX, personas kods XXX, dzīvo “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā, garāžas (kopējā platība 35.36 m2) XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas
līgumu uz 1 gadu, nosakot telpu nomas maksu EUR 0.28 (nulle euro, divdesmit astoņi
centi) par 1m2 mēnesī un PVN,
3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa
pagarināšanu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
11. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 02.08.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
Aizsardzības ministrijas, adrese K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, Valsts sekretāra vietnieka
nodrošinājuma jautājumos Aivara PURIŅA iesniegumu par nekustamā īpašuma „Mežaine”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā līdz 31.12.2017.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 14.11.2016. Skrundas novada pašvaldībai ar Aizsardzības ministriju noslēgts
nomas līgums Nr.XXX nekustamam īpašumam „Mežaine”, Raņķu pagasts, Skrundas
novads uz laiku līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda,
[..].
3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska persona var savu
mantu nodot lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, pamatojoties uz 5.panta trešo daļu,
kas nosaka, ka „ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem
lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā
manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un
lietderība; 3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi,
kad nodotā manta atdodama atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai
nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir jānodrošina
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iedzīvotājiem sociālā palīdzība, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta
STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. nodot Aizsardzības ministrijai, adrese K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, bezatlīdzības
lietošanā nekustamo īpašumu „Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, līdz
31.12.2017.,
3.2. slēgt līgumu par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
12. §
Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses
“XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 13.09.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta „XXX”,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses „XXX”,
Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu jaunbūvei – saimniecības ēkai.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas
vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Ministru
kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” trešo daļu,
atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis
BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izveidot ēkas īpašumu jaunbūvei – saimniecības ēkai, kura atrodas uz pašvaldībai
piederošās zemes vienības „XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums
XXX, un piešķirt adresi „XXX”, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
13. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 13.09.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta „XXX”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma „XXX”, piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv no trīs zemes vienībām: 11.6 ha platībā, kadastra apzīmējums
XXX, 6 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 0.66 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas
vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
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klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru
kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta
STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav,
balsojumā nepiedalās deputāts Juris JAUNZEMS, pamatojoties uz likumu „Par interešu
konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, un atdalāmām zemes vienībām: 11.6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
XXX un 0.66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX piešķirt jaunu nosaukumu
„XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienību lietošanas mērķi – 0101 –
zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
14. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.09.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX,
Skrunda, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma „XXX”, piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 1.1 ha platībā, kadastra apzīmējums
XXX, un 1.8 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas
vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru
kabineta2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta
STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 1.8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX
piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0201 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
15. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam
īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
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projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, 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 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „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”, likuma 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 ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita
LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS,
Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāts Aivars
SEBEŽS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par
nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības, kadastra
apzīmējums XXX, sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 2.2442 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
adresi „XXX”, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 1.9933 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības 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,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
16. §
Par Skrundas novada domes 24.08.2017. sēdes (prot. Nr. 5, 13.§) lēmuma “Par adreses
XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu” grozīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par Skrundas novada domes 24.08.2017. sēdes (prot. Nr.5, 13.§) lēmuma „Par
adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu” (turpmāk – Lēmums) grozīšanu.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas sesto punktu, 4.panta pirmo un
otro daļu, 42.panta otro daļu, 43.pantu un Pārejas noteikumu 3.punktu, atklāti balsojot, “par”
– 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita
LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris
JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. grozīt Skrundas novada domes 24.08.2017. sēdes (prot. Nr.5, 13.§) lēmumu „Par
adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu”,
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2.2. izteikt Lēmuma nosaukumu šādā redakcijā:
“Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu”,
2.3. izteikt Lēmuma 2.1.punktu šādā redakcijā:
“2.1. piešķirt XXX piederošai ēkai (kadastra apzīmējums XXX), kura atrodas uz zemes
vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, adresi XXX,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,”,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
17. §
Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu
Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 2017./2018.gada apkures sezonai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu
Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 2017./2018. gada apkures sezonai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” ar 2017.gada 14.jūliju ir noslēgusi dabas gāzes tirdzniecības līgumu ar AS
“Latvijas Gāze” par fiksētu cenu dabasgāzei uz termiņu līdz 2018.gada 30.jūnijam.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu d)
apakšpunktu, kas nosaka, ka “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju”, atklāti
balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” – 2 (Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS), deputāts Aivars RUDZROGA
nepiedalās balsojumā, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. apstiprināt siltumenerģijas apgādes tarifu Skrundas pilsētā 2017./2018.gada
apkures sezonai 61.43 EUR/MWh, kas sastāv no dabasgāzes izmaksām un pastāvīgām
izmaksām:
Dabasgāzes izmaksas – 39.75 EUR/MWh:
• Maksa par dabasgāzi – 27.38 EUR/MWh,
• Pārvades sistēmas pakalpojums – 2.66 EUR/MWh,
• Sadales sistēmas pakalpojums – 7.50 EUR/MWh,
• Akcīzes nodoklis – 2.21 EUR/MWh,
Pastāvīgās izmaksas – 21.68 EUR/MWh,
3.2. apstiprināt siltumenerģijas apgādes tarifu Rudbāržu ciemā 2017./2018.gada
apkures sezonai 58.63 EUR/MWh, kas sastāv no dabasgāzes izmaksām un pastāvīgām
izmaksām:
Dabasgāzes izmaksas – 42.99 EUR/MWh:
• Maksa par dabasgāzi – 29.61 EUR/MWh,
• Pārvades sistēmas pakalpojums – 2.88 EUR/MWh,
• Sadales sistēmas pakalpojums – 8.11 EUR/MWh,
• Akcīzes nodoklis – 2.39 EUR/MWh,
Pastāvīgās izmaksas – 15.64 EUR/MWh.
18. §
Par telpu nomas līgumu izbeigšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 30.08.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemtos XXX un
XXX iesniegumus par telpu nomas līgumu izbeigšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
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2.1. 02.01.2007. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, noslēgts telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 91 m2
nomas līgums, nosakot nomas maksu Ls 0.20 (nulle lati, divdesmit santīmi) par 1 m 2
mēnesī, tai skaitā PVN, līdz 02.01.2012.:
2.1.1. 05.02.2009. noslēgta vienošanās par telpu nomu, nosakot nomas maksu Ls 0.20
(divdesmit santīmi), pievienojot PVN,
2.1.2. 04.01.2012. noslēgta vienošanās par telpu nomas līguma pagarināšanu līdz
31.12.2017.,
2.2. 24.11.2016. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, noslēgts telpu XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, ar kopējo platību 18.5 m2 nomas līgums XXX, nosakot nomas maksu EUR
0.43 (nulle euro, četrdesmit trīs centi) par 1 m2 mēnesī un PVN, līdz 30.11.2021.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā
ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma
objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, atklāti balsojot,
„par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita
LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris
JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. izbeigt nomas līgumu ar 01.10.2017.:
3.1.1. ar XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, par
telpām XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 91 m2,
3.1.2. ar XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, par telpām XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo
platību 18.5 m2,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
19. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam
īpašumam “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads.
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 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „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”, likuma 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” –
14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita
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LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris
JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par
nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 13.4 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 26.1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
20. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam
īpašumam “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „TOPO Libau” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu,
par nekustamo īpašumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads.
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 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „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”, likuma 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” –
14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita
LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris
JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „TOPO Libau” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par
nekustamā īpašuma „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 5.2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 2.1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
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21. §
Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses “XXX”,
Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 25.09.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX,
Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un
adreses „XXX”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu ēkām ar kadastra
apzīmējumiem: XXX.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas
vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Ministru
kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” trešo daļu,
atklāti balsojot,
“par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis
BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izveidot ēku īpašumu un ēkām ar kadastra apzīmējumiem: XXX, kuras atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, piešķirt adresi „XXX”, Dzelda,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
22. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 20.09.2017. pašvaldībā saņemto XXX, juridiskā adrese
XXX, Skrunda, Skrundas novads, valdes locekļa XXX iesniegumu par nekustamā īpašuma
„XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma „XXX”
piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 5.2 ha platībā, kadastra apzīmējums
XXX, un 11.7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
2.3. saskaņā ar 2017.gada 19.septembra zemes gabala pirkuma līgumu XXX valdes
locekļa XXX personā iegādājusies zemes vienību 11.7 ha platībā, kadastra apzīmējums
XXX, kas atdalāma no nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, kadastra numurs 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 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru
kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta
STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav,
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“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 11.7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX
piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0101 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
23. §
Par zemes vienības XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 29.09.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta „XXX”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, 0.45 ha platībā lietošanas mērķa maiņu no 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve
uz 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, 0.45 ha platībā tiek atdalīta no XXX piederoša nekustamā īpašuma „XXX”,
Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr. 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 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” trešo
daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izmainīt zemes vienībai XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 0.45 ha platībā,
lietošanas mērķi no 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve uz 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
24. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstā
L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE
1. Skrundas novada dome izskata Izglītības nodaļas vadītājas Ingas FLUGRĀTES un Nīkrāces
pamatskolas direktores Anitas SEBEŽAS iesniegto priekšlikumu par izmaiņām Skrundas
novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstā sakarā ar darba apjoma izmaiņām
2016./17.mācību gadā.
2. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai
Ingai FLUGRĀTEI, kura paskaidro, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir samazinājies
skolēnu skaits 5.,6.gadīgo bērnu apmācības grupā, savukārt palielinājies skolēnu skaits
pamatskolas grupā. Ierosinājums samazināt štata vietu pirmsskolas izglītības skolotājs no 1.57
slodzēm uz 1.1 slodzēm un pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs no 1.3 darba slodzēm uz 1.1
slodzi un izveidot jaunas amata vietas – speciālais pedagogs ar 0.134 darba slodzi un vispārējās
pamatizglītības skolotājs ar 0.333 darba slodzēm, palielināt sociālā pedagoga darba slodzi no
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0.15 uz 0.2. Kopējais darba slodžu skaits Nīkrāces pamatskolā samazinās par 0.153 darba
likmēm.
3. Pamatojoties uz 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. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, atklāti balsojot, „par” – 14
(Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izveidot ar 01.09.2017. Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas amatu
sarakstā 2017./2018.mācību gadam amatu – speciālais pedagogs, profesijas kods 2352
03, ar mēneša darba algas likmi XXX EUR (XXX) samaksu veicot pēc pedagoģisko
darbinieku tarifikācijas,
3.2. izveidot ar 01.09.2017. Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas amatu
sarakstā 2017./2018.mācību gadam amatu – vispārējās pamatizglītības skolotājs,
profesijas kods 2341 01, ar mēneša darba algas likmi XXX EUR (XXX) samaksu
veicot pēc pedagoģisko darbinieku tarifikācijas,
3.3. samazināt ar 01.09.2017. Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas
amatu sarakstā 2017./2018.mācību gadam amatu – pirmsskolas skolotāja palīgs uz 1.1
darba slodzi, profesijas kods 2335905, ar mēneša darba algas likmi XXX EUR (XXX),
3.4. samazināt ar 01.09.2017. Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas
amatu sarakstā 2017./2018.mācību gadam amatu – pirmsskolas izglītības skolotājs uz
1.08 darba slodzi, profesijas kods 2342 01, ar mēneša darba algas likmi XXX EUR
(XXX),
3.5. palielināt ar 01.09.2017. Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas
amatu sarakstā 2017./2018.mācību gadam amatu – sociālais pedagogs, profesijas kods
2359 01, darba slodzi uz 0.2, ar mēneša darba algas likmi XXX EUR (XXX) samaksu
veicot pēc pedagoģisko darbinieku tarifikācijas,
3.2. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas budžeta
līdzekļi,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju Ingu
FLUGRĀTI, finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un grāmatvedi Salumeju
BALCERI, Nīkrāces pamatskolas direktori Anitu SEBEŽU.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo komiteju apvienoto sēdi sasaukt 19.10.2017., plkst.
0800, kārtējo domes sēdi – 26.10.2017., plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0830
Sēdi vadīja

L. Robežniece
02.10.2017.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
02.10.2017.
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