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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

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

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

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

2016.gada 30.jūnijā                                                      Nr. 8 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2016 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 “Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

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

noteikumu apstiprināšanu  

4. Par Skrundas novada teritoriālā iedalījuma vienību Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta 

robežu grozīšanu 

5. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

6. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu  
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās  

deputāti: Ivars GRUNDMANIS 

 Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Rihards VALTENBERGS 

  Ainārs ZANKOVSKIS  

Zigurds PURIŅŠ  

Ivo BĀRS  

Gunārs ZEME 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Aldis BALODIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)   

Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Gunta STEPANOVA (seminārā Rīgā) 

Aldis ZALGAUCKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 
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Ainars PIĻECKIS (aizņemts pamatdarbā) 

 

Klausās:  

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

  valdes locekle   Guna SKREBELE 

  galvenais grāmatvedis  Ģirts BOKUMS 

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE 

Sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

3. Par Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva maiņu 
 

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” – 9 (Ivars 

GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2016 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 “Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

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

noteikumu apstiprināšanu  

4. Par Skrundas novada teritoriālā iedalījuma vienību Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta 

robežu grozīšanu 

5. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

6. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu  

7. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

9. Par Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva maiņu 

 

INFORMĀCIJAI 

Par siltumenerģijas tarifa izmaiņām (informē SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes 

locekle Guna SKREBELE) 
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1. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2016 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 “Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada budžets”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

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

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu, kas 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” – 9 (Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2016 „Grozījumi Skrundas novada 

pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 „Skrundas 

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

 2. §  

Par Skrundas novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

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

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, LR likuma “Par budžeta un finanšu 

vadību” 14.panta 3.daļu, kas nosaka, ka „lai informētu sabiedrību par iestādes darbības 

mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā 

gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās 

institūcijas, budžeta nefinansētās iestādes un pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada 

1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos 

savās mājas lapā internetā. Pašvaldība gada publiskos pārskatus iesniedz Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā. Pašvaldības gada 

publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā. Ministru 

kabinets nosaka gada publiskā pārskata un sagatavošanas kārtību”, Ministru kabineta 

2010.gada 15.maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, 

atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, 

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

nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu (pielikums 

Nr. 2 uz 10 lpp.), 

2. Uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM organizēt publiskā pārskata 

publicēšanu:  

- Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrijas 

mājas lapā, 

- Skrundas novada pašvaldības mājas lāpā internetā. 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p45
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3. § 

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas  

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/8 no 02.06.2016., izsoles noteikumus. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. 

punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 

pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku 

personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai 

pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8. 

panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus 

apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var 

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura 

apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. 

(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura 

organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 

līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā 

īpašuma izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē 

nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības 

teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles 

organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie 

attiecīgā nekustamā īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli 

publicējami institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā 

internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās 

mantas kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

Sludinājumi par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek 

publicēti pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras 

īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms 

paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka 

sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav 

pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai 

atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības 

mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400euro, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Trīsuļi”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto cenu EUR 1400.00 

(viens tūkstotis četri simti euro), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/8 no 02.06.2016. (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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īpašuma „Trīsuļi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoli, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Trīsuļi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumus  (pielikums Nr. 4 uz 3 

lpp.), 

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

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

4. § 

Par Skrundas novada teritoriālā iedalījuma vienību  

Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta robežu grozīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta 

teritorijas robežu grozīšanu, jo Skrundas pilsētas teritorijas lielu daļu aizņem saimniecisko 

mežu, purvu un bioloģisko pļavu teritorijas, kas nav izmantojamas apbūvei. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada teritorija sastāv no 

piecām teritoriālām iedalījuma vienībām: Skrundas pilsētas, Skrundas pagasta, Raņķu 

pagasta, Rudbāržu pagasta un Nīkrāces pagasta. Skrundas novada pašvaldības 27.12.2013. 

saistošo noteikumu Nr. 27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 

teritorijas izmantošanas  un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” pielikuma „Skrundas novada 

Skrundas pilsētas teritorijas atļautās izmantošanas plāns” ir paredzēta perspektīvā pilsētas 

robeža. Samazinot pilsētas teritoriju, palielinās Skrundas pagasta teritorija. 

3. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta ceturto daļu, 

kas nosaka, ka „novada dome var grozīt attiecīgā novada teritoriālā iedalījuma vienību 

robežas, ja līdz ar to netiek grozīta novada robeža. Lēmumu par robežu grozīšanu novada 

pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un 

Centrālajai statistikas pārvaldei”, Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem 

Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2., 6., 7., 8., 11., 18., 19., 20., 30., 44.punktiem, Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka “nekustamā īpašuma 

nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja 

nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 

nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese”, 

53.panta 1.b.apakšpunktu, kas nosaka, ka “par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas 

sistēmā reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma veidošanas dokumentiem: 

nekustamā īpašuma nosaukumu, ja pašvaldība tādu ir piešķīrusi”, Administratīvā procesa 

likuma 70.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “ja ārējā normatīvajā aktā vai pašā 

administratīvajā aktā nav noteikts citādi, administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas 

paziņots adresātam. Veids, kādā administratīvo aktu paziņo adresātam — rakstveidā, 

mutvārdos vai citādi — , neietekmē tā stāšanos spēkā” un otro daļu, kas nosaka, ka 

“administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa pastu sūta 

adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu, to noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu”, un 

Skrundas novada pašvaldības 27.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 27/2013 „Skrundas novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam teritorijas izmantošanas  un apbūves noteikumi un 

grafiskā daļa” pielikuma „Skrundas novada Skrundas pilsētas teritorijas atļautās izmantošanas 

plāns”, atklāti balsojot, “par” – 9 (Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, 

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

nolemj: 

3.1. grozīt Skrundas novada teritoriālo vienību Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta 

robežas un izslēgt no Skrundas pilsētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

6209 003 0282, 6209 003 0141, 6209 003 0303, 6209 003 0304, 6209 003 0305, 6209 

003 0298, 6209 003 0144, 6209 003 0201, 6209 003 0247, 6209 003 0143, 6209 003 
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0234, 6209 003 0257, 6209 003 0256, 6209 003 0147, 6209 003 0255, 6209 003 0217, 

6209 004 0136, 6209 004 0258, 6209 004 0257, 6209 004 0241, 6209 004 0171, 6209 

004 0255, 6209 004 0256, 6209 004 0246, 6209 004 0208, 6209 004 0248, 6209 004 

0210, 6209 004 0247, 6209 004 0286, 6209 004 0287, 6209 004 0137, 6209 004 0143, 

6209 004 0098, 6209 004 0192, 6209 004 0221, 6209 004 0222, 6209 004 0292, 6209 

004 0291, 6209 004 0245, 6209 004 0004, 6209 004 0251, 6209 004 0133, 6209 004 

0209, 6209 004 0174, 6209 004 0003, 6209 004 0002, 6209 002 0218, 6209 002 0122, 

6209 002 0172, 6209 002 0132, 6209 002 0133, 6209 002 0134, 6209 002 0131, 6209 

002 0124, 6209 002 0165, 6209 002 0135, 6209 002 0123, 6209 002 0140, 6209 002 

0121, 6209 002 0130, 6209 002 0120, 6209 002 0236, 6209 002 0238 un 6209 003 

0327 un iekļaut tās Skrundas pagasta teritorijā, atbilstoši Skrundas novada pašvaldības 

2013.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr. 27/2013 „Skrundas novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2025. gadam teritorijas izmantošanas  un apbūves noteikumi un 

grafiskā daļa” pielikuma „Skrundas novada Skrundas pilsētas teritorijas atļautās 

izmantošanas plāns” attēlotai plānotajai pilsētas robežai,  

3.4. mainīt Skrundas pagastā iekļautajām zemes vienībām un uz tā atrodošām ēkām 

(kurām ir adreses) adreses no Skrundas pilsētas uz Skrundas pagastu, 

 3.5. nosūtīt lēmuma izrakstus: 

  3.5.1. Centrālajai statistikas pārvaldei, 

  3.5.2. Valsts zemes dienestam, 

  3.5.3. Kuldīgas rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļai, 

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

5. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,  

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

 1. Skrundas novada dome izskata 09.06.2016. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta „XXX” 

- XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, pilnvarotās personas XXX, dzīvesvieta XXX, 

Saldus novads, (Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Baibas SKREBAS XXX izdota 

pilnvara Nr. XXX), iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma 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. XX, 

2.2. īpašums sastāv no XXX zemes vienībām, 

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” – 9 (Ivars GRUNDMANIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” 

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

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Nīkrāces  pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, XXX ha platībā, 

piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, 

zemes vienības lietošanas mērķis – XXX, 
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

6. § 

Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas  

Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.06.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto domes 

priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējo 

atvaļinājumu pa daļām no 11.07.2016. līdz 28.07.2016. un no 12.09.2016. līdz 25.09.2016.  

2. Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „ikvienam 

darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt 

īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas”, otro daļu, kas nosaka, ka 

„darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā 

var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par 

divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām”, likuma „Par pašvaldībām” 25.panta pirmās daļas 

otro teikumu, kas nosaka, ka „domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju 

viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs vai kas 

noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā”, uz Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 

25.aprīļa „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” 2.7.punktu, kas nosaka, ka 

„priekšsēdētāja atvaļinājuma un komandējuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda 

priekšsēdētāja vietnieks, kuram ar domes lēmumu tiek noteikta atlīdzība par priekšsēdētāja 

pienākumu pildīšanu 30% (trīsdesmit procenti) no tam noteiktās mēnešalgas, ja viņš 

vienlaicīgi ir domes vai pašvaldības iestādes amatpersona/darbinieks”,  9.5.punktu, kas 

nosaka, ka „darbinieks saņem atvaļinājuma pabalstu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no 

mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā, un to izmaksā pie pēdējās ikgadējā atvaļinājuma 

daļas” un 12.2.punktu, kas nosaka, ka „domes priekšsēdētājai tiek apmaksāts ikgadējais 

atvaļinājums, kura ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļas un 

papildatvaļinājums 5 apmaksātas darba dienas”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Ivars 

GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME), „pret” - nav, „atturas” 

- nav, balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE, pamatojoties uz 

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

novada dome nolemj:  

2.1. piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

 apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu (laika periods 01.02.2015. – 31.01.2016.) no 

11.07.2016. līdz 31.07.2016.,  

2.2. piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

 apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma atlikušo daļu (laika periods 01.02.2015. – 

31.01.2016.) un papildatvaļinājumu piecas darba dienas no 12.09.2016. līdz 

23.09.2016., 

 2.3. XXX 

2.4. uzdot domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas 

pienākumus izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, XXX, 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi Salumeju BALCERI, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 
 

7. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam  

īpašumam “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.06.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 
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ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

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

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

projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, 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” – 9 (Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt 22.06.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes 

vienības kadastra apzīmējums XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai XXX ha platībā jaunu nosaukumu „XXX”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai XXX ha platībā un uz tā atrodošam mājīpašumam atstāt 

nosaukumu un adresi „XXX”, Skrundas 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. 
 

8. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
L. ROBEŽNIECE 

 

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

priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 10.06.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par XXX, personas kods XXX, deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

pieder SIA “XXX”, reģ. Nr. XXX, kas izīrēts XXX, 

2.3 20.06.2016. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 17.06.2016. saņemts Skrundas novada pašvaldības 

izpilddirektora  Gunta PUTNIŅA iesniegums par XXX, personas kods XXX, un 

XXX, personas kods XXX,  deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, par XXX, personas 

kods personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldībai piederošā 
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nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  

2.6. 20.06.2016. XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.7. XXX un XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušās, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.8. 20.06.2016. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.9. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.10. Skrundas novada pašvaldībā 21.06.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Raņķos, 

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX, personas kods XXX, 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, 

2.11. nekustamā īpašuma - dzīvokļa XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

īrniece ir XXX, 

2.12. 21.06.2016. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.13. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

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

dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  

3.3. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

3.4. anulēt XXX, personas kods XXX,  deklarēto dzīvesvietu XXX, Raņķos, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā,  

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

FREIMANI.  
 

9. § 

Par Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva maiņu 

  L. ROBEŽNIECE 
 

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

novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 16.06.2016. saņemts dzīvokļu komisijas locekles 

Aldonas ZĪDERES iesniegums par atbrīvošanu no Skrundas novada pašvaldības 

dzīvokļu komisijas sastāva, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 21.06.2016. saņemts Alda BALOŽA iesniegums par 

vēlēšanos piedalīties dzīvokļa komisijas sastāvā.  

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 10.punktu, kas nosaka, ka „dome var 

ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no pienākumiem) pastāvīgo komiteju locekļus”, un  Skrundas novada 

pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumu (apstiprināts 28.04.2016. domes sēdē, prot. Nr. 5, 

28.§, 2.1. punktu), atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 
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SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izslēgt no Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva Aldonu 

ZĪDERI, 

3.2. piekrist Alda BALOŽA dalībai Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas 

sastāvā,  

3.3. pēc izdarītajām izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas 

sastāvs sekojošs:  

Anda VĪTOLA - komisijas priekšsēdētāja, 

Normunds EIHE – komisijas priekšsēdētājas vietnieks, 

Inga FREIMANE – komisijas sekretāre,  

Dzintra VEĢE – komisijas locekle, 

Benita LIELĀMERE - komisijas locekle, 

Rihards BRŪVERIS - komisijas loceklis, 

Aldis BALODIS  - komisijas loceklis. 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes loceklei Gunai SKREBELEI, kura sniedz skaidrojumu par siltumenerģijas tarifa 

aprēķināšanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Siltumenerģijas 

izmaksas sastāv no mainīgās daļas izmaksām un nemainīgās daļas izmaksām. Mainīgās daļas 

izmaksas atkarīgas no dabas gāzes iepirkuma cenas. „Latvijas Gāze” katru mēnesi nosaka 

dabasgāzes tirdzniecības gala cenu. Patērētāji ir sadalīti pa grupām pēc to gāzes patēriņa gadā. 

Skrundas komunālā saimniecība atrodas grupā, kas patērē gāzi 126-1260 m3 gadā. 

Palielinoties vai samazinoties gāzes cenai, palielinās un samazinās arī mainīgo izmaksu daļa. 

Lai uzzinātu, cik m3gāzes nepieciešams 1 MWh saražošanai „Latvijas Gāze” nosaka 

siltumenerģijas koeficientu (1 MWh / (0.008158) = 134m3gāzes). Pamatojoties uz „Latvijas 

Gāze” noteikto iepirkuma cenu, Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju dome 2005.gadā 

apstiprināja tarifa aprēķina metodiku Skrundas pilsētai, bet 2009.gadā – Rudbāržiem. 

Savukārt nemainīgās daļas izmaksas sastāv no: izejvielas un materiālu izmaksām, 

pakalpojumu izmaksām, strādnieku algām, dabas resursu nodokļa, darba aizsardzības 

izdevumiem, pamatlīdzekļu izmaksām, apdrošināšanas izmaksām, nodokļiem un nodevām, 

administrācijas algām, kantora, biroja izdevumiem un pārējiem izdevumiem. Nemainīgās 

daļas izmaksās nav iekļauti: siltumtrašu uzturēšanas izdevumu uzkrājumu veidošana, 

katlumāju uzturēšanas izdevumi, uzkrājums katlu kapitālremontiem. 2015.gadā nemainīgās 

izmaksas sastādīja 124881.23 EUR. Kopā tika pārdotas 3383.143 MWh. Spēkā esošās 

nemainīgās izmaksas Skrundai – 21.68 EUR, Rudbāržiem – 15.64 EUR. Guna SKREBELE 

ierosina izlīdzināt vienotu maksājumu 21.68 EUR.  

Deputāts Ivars GRUNDMANIS ierosina salīdzināt līdzvērtīgas Skrundas katlumājas patēriņu 

ar Rudbāržu katlumājas patēriņu, jo Rudbāržos iedzīvotāji ļoti daudz maksā par apkuri. 

Rudbāržos apkures izmaksas vienmēr bijušas lielākas nekā Skrundā.  

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” grāmatvedis Ģirts BOKUMS informē, ka Rudbāržos 

gadā patērē apmēram 1180 MWh, Skrundā – 2200 MWh.  

Ivars GRUNDMANIS ierosina rast atbildi uz jautājumu – kāpēc Rudbāržos tiek patērēts 

vairāk gāzes nekā Skrundā, jo iedzīvotāju skaits Rudbāržos daudz mazāks nekā Skrundā. 

Guna SKREBELE uzsver, ka Rudbāržos enerģijas zudumi ir tieši tādi paši kā Skrundā. Gāzes 

apkures sistēmas iekārtas strādājušas vairāk kā divdesmit gadus. Remontu izmaksas katru 

gadu aug. Komunālā saimniecība seko līdzi informācijai, lai piedalītos projektos, renovētu 

siltumtrases. 

Ivars GRUNDMANIS jautā, vai ir iespējams gāzes patēriņam pretī dabūt iedzīvotāju skaitu, 

kas šo gāzi patērē gan Skrundā, gan Rudbāržos. 

Guna SKREBELE apsola, ka šādus datus uz nākošo apvienoto komiteju sēdi ir iespējams 

sagatavot. Tajā pašā laikā uzsver, ka situācija mainītos, ja dzīvokļu īpašnieki ņemtu savu māju 
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apsaimniekošanā paši, taču jārēķinās ar kredītsaistībām, lai renovētu savu māju.  

Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ uzsver, ka iedzīvotājiem iespējams jādomā par 

individuālās apkures ierīkošanu savos dzīvokļos. Kā labs piemērs ir Dārza ielas 6 dzīvojamā 

māja. Apkures sistēmas ierīkošana nav lēta, bet pāris gadu laikā tā sevi atpelna un turpmākos 

gadus dzīvokļa īpašnieks maksā daudz mazāk nekā iepriekš. Individuālo apkures sistēmu 

iespējams ierīkot tikai tad, ja visi mājas dzīvokļu īpašnieki piekrīt, ka kāds konkrēts dzīvoklis 

tik atvienots no kopējās mājas apkures.  

Guna SKREBELE informē, ka projektētājs aprēķina koplietošanas telpām nepieciešamo 

siltumu, par kuru maksā individuālās apkures ierīkotājs. Tajā pašā laikā tiek izolēti stāvvadi. 

Guntis PUTNIŅŠ uzskata, ka pašvaldībai ir jāpiedāvā iedzīvotājiem individuālās apkures 

sistēmas ierīkošanas iespējas, jāpiedāvā citi iespējamie varianti, lai nākotnē apkures izmaksas 

iedzīvotājiem samazinātos. Komunālās saimniecības pamatpakalpojumi ir ūdens, kanalizācija, 

dzīvojamo māju pārvaldīšana, siltuma ražošana, ja tas ir nepieciešams.  

Loreta ROBEŽNIECE kopsavilkumā ierosina izvērtēt, kāpēc siltumenerģijas nemainīgās 

daļas izmaksās nav iekļauti izdevumi siltumtrašu uzturēšanai, nav iekļauti izdevumi katlu 

māju uzturēšanai un katlu māju kapitālremontdarbiem. Turpināt runāt ar cilvēkiem, cik ļoti 

nepieciešams mājas siltināt. Rast risinājumus apkures izmaksu samazināšanai nākotnē. 

Guna SKREBELE, atbildot uz deputāta Ainara PIĻECKA iesniegumu par to, kāpēc Skrundas 

komunālās saimniecības siltumenerģijas cena par vienu MWh palikusi nemainīga, kaut dabas 

gāzes cenas samazinājums, salīdzinot 2016.gada janvāri un aprīli, ir vairāk kā 20%, paskaidro 

sekojošo. Tarifs katru mēnesi tiek pārrēķināts, izejot no tās summas, par kādu tiek iepirkta 

gāze. Tajā pašā laikā jāņem vērā tā niša, kurā atrodas komunālā saimniecība atkarībā no gāzes 

patēriņa, kur cenas izmaiņas nav tik lielas. Visa informācija pieejama „Latvijas Gāze” mājas 

lapā.  

Guntis PUTNIŅŠ ierosina nākošajā apvienotajā komiteju sēdē komunālai saimniecībai sniegt 

skaidrojumu par pēdējos mēnešos izveidojušos situāciju siltuma tarifa jautājumā.  

Loreta ROBEŽNIECE ierosina deputātiem gatavot savus priekšlikumus siltumapgādes 

sistēmas uzlabošanai, tarifu samazināšanai.  

 

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

sēdi par slēgtu.  

Nākamā apvienotā komiteju sēde 21.jūlijā, plkst. 800, kārtējā domes sēde 28.jūlijā, plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0910 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          30.06.2016. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          30.06.2016.  


