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Reģistrācijas Nr. 90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326
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SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Skrundā
2018. gada 25. oktobrī

Nr. 13

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par galvojumu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kredīta ņemšanai projekta
realizēšanai CFLA 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo
AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrā iesniegumu atlases kārtā
2. Par grozījumiem noslēgtajā līgumā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” par
sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu
3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes
centrs”
4. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikuma apstiprināšanu
5. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores aizvietošanu prombūtnē
6. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “XXX”
7. Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
11. Par nekustamo īpašumu apvienošanu
12. Par zemes vienības XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
13. Par Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11, 11.§) lēmuma “Par
nekustamā īpašuma “Vakara ielas armijas bāze”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu”
papildināšanu
14. Par licences izsniegšanu
15. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Skrundas novadā” apstiprināšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – pašvaldības KAC speciāliste Rudīte KRONLAKA
Piedalās deputāti:

Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Aivars RUDZROGA
Ivars GRUNDMANIS
Valters FARNASTS
Ainārs ZANKOVSKIS
Gunta STEPANOVA
1

Andrejs SALMINS
Dzintars ANKEVICS
Ivo BĀRS
Nepiedalās deputāti:
Valdis PAKULIS (atrodas komandējumā ārpus valsts)
Jānis BRŪVERIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Aldis ZALGAUCKIS (personīgu apstākļu dēļ nepiedalās sēdē)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)

Klausās:
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Finanšu nodaļas vadītāja
Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists
Pašvaldības izpilddirektors
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
p/a “Sociālais dienests” direktore
p/i “Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” direktore

Kaspars KUTUĻSKS
Ināra MUCENIECE
Normunds DANENBERGS
Guntis PUTNIŅŠ
Ritvars STEPANOVS
Iveta ROZENFELDE
Anda VĪTOLA
Guntra NEILANDE

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā šādu
jautājumu:
1. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienā
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,
atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas
novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 25.10.2018. sēdes darba kārtību:
1. Par galvojumu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kredīta ņemšanai projekta
realizēšanai CFLA 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo
AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrā iesniegumu atlases kārtā
2. Par grozījumiem noslēgtajā līgumā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” par
sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu
3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes
centrs”
4. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikuma apstiprināšanu
5. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores aizvietošanu prombūtnē
6. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “XXX”
7. Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
11. Par nekustamo īpašumu apvienošanu
12. Par zemes vienības XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
13. Par Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11, 11.§) lēmuma “Par
nekustamā īpašuma “Vakara ielas armijas bāze”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu”
papildināšanu
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14. Par licences izsniegšanu
15. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Skrundas novadā” apstiprināšanu
16. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienā
1. §
Par galvojumu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kredīta ņemšanai projekta
realizēšanai CFLA 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un
vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrā iesniegumu atlases kārtā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par galvojumu SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” kredīta ņemšanai projekta realizēšanai CFLA 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķa
“Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrā
iesniegumu atlases kārtā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:
2.1. SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, juridiskā adrese
Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, sagatavojusi un iesniegusi
pieteikumu CFLA 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķim “Veicināt energoefektivitāti un
vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrai iesniegumu atlases kārtai,
lai realizētu projektu “Siltumtrases rekonstrukcija Skrundas pilsētā”, identifikācijas
Nr.4.3.1.0/18/A/018,
2.2. projekta ietvaros plānots rekonstruēt 330 m siltumtrasi. Kopējā projekta
realizēšanai nepieciešamā summa ir plānota 76 571,60 EUR (septiņdesmit seši tūkstoši
pieci simti septiņdesmit viens euro, sešdesmit centi) bez PVN apmērā, no tās
attiecināmās izmaksas – 67 640,33 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti
četrdesmit euro, trīsdesmit trīs centi). 35% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda finansējums, bet pārējo izmaksu segšanai nepieciešams
ņemt aizņēmumu Valsts kasē, saņemot par to Skrundas novada pašvaldības galvojumu,
2.3. nepieciešamā kredīta summa plānota 52 897,48 EUR (piecdesmit divi tūkstoši
astoņi simti deviņdesmit septiņi euro, četrdesmit astoņi centi), no kuras 43 966,21 EUR
(četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro, divdesmit viens cents)
paredzēts projekta “Siltumtrases rekonstrukcija Skrundas pilsētā”, identifikācijas
Nr. 4.3.1.0/18/A/018, attiecināmo izmaksu segšanai,
2.4. Skrundas novada pašvaldība ir SIA „Skrundas komunālā saimniecība”,
reģistrācijas Nr. 41203022001, vienīgais dalībnieks, tai pieder 100 % pamatkapitāla,
2.5. kārtību, kādā pašvaldība var saņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus, nosaka
Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumi Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” (turpmāk – noteikumi). Noteikumu 2. punktā
noteikts, ka „pašvaldība var ņemt īstermiņa vai ilgtermiņa aizņēmumus un sniegt
galvojumus, noslēdzot aizdevuma līgumu ar Valsts kasi vai citu aizdevēju”. Noteikumu
6. punktā noteikts, ka „pašvaldība var ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai pēc
padomes lēmuma saņemšanas, ka tajā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu
vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13. punktā minēto galvojumu”.
Noteikumu 17. punktā noteikts, ka “pašvaldības iesniegumu galvojuma sniegšanai
izskata padomes sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir
iesniegti šādi dokumenti: 17.1. pašvaldības domes lēmums sniegt galvojumu. Lēmumā
norāda kapitālsabiedrību, kam tiek sniegts galvojums, un pašvaldības kapitāla daļu
skaitu attiecīgajā kapitālsabiedrībā (procentuāli), aizņēmuma apmēru un mērķi,
paredzētos atmaksas termiņus un plānotā aizņēmuma procentu likmi; 17.2. saskaņā ar
pašvaldības domes lēmumu sagatavots galvojuma sniegšanas iesniegums
(5. pielikums); 17.3. pašvaldības izziņa par pašvaldības kreditoru un debitoru parādiem
dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā; 17.4. kapitālsabiedrības vadītāja
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apliecinājums, ka kapitālsabiedrībai dokumentu iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu
un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu; 17.5. finanšu pārskats (bilance,
peļņas un zaudējumu aprēķins), kas raksturo kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli par
iepriekšējo saimniecisko gadu; 17.6. pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa
saistību apmērs (4. pielikums), iekļaujot tajā arī jauno plānoto galvojumu;
17.7. pašvaldības domes priekšsēdētāja apliecinājums, ka pašvaldībai dokumentu
iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu
parādu; 17.8. galvojuma ekonomiskais pamatojums.”.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 19. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami
darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un
novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko
saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā”, likuma “Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta
trešo daļu, kas nosaka, ka “Noteikt, ka pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa
saistības atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22. pantam, izņemot saistības: 1) līdz
pieciem gadiem pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem
pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei; 2) pakalpojumiem
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai; 3) šā panta
pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minēto investīciju projektu īstenošanai; 4)
Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā akceptēto publiskās un privātās
partnerības projektu īstenošanai.”, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumiem Nr.
196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, atklāti balsojot, “par” – 11
(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valters
FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. sniegt galvojumu SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001,
projekta “Siltumtrases rekonstrukcija Skrundas pilsētā”, identifikācijas
Nr. 4.3.1.0/18/A/018, īstenošanai 2019. gadā,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
2. §
Par grozījumiem noslēgtajā līgumā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” par
sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par grozījumiem noslēgtajā līgumā ar SIA
“Skrundas komunālā saimniecība” par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada domes 2018. gada 31. maija sēdē (prot. Nr.7, 6.§) pieņemts
lēmums „Par pilnvarojumu sniegt sabiedriskos siltuma apgādes pakalpojumus un
līguma par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Skrundas pilsētā
noslēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”,
2.2. ar šo lēmumu nolemts pilnvarot SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, sniegt Skrundas pilsētas administratīvajā teritorijā siltuma apgādes
pakalpojumus un noslēgt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” līgumu par
sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu,
2.3. ar 2018. gada 24. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 448 „Grozījumi
Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” izdarīti grozījumi
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Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”,
2.4. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” iesniegusi pieteikumu finansējuma
saņemšanai darbības programmā. Nepieciešams papildināt noslēgto līgumu, lai
izpildītu Ministru kabineta noteikumos Nr. 495 izvirzītās prasības un nodrošinātu
atbilstību šīm prasībām.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 1)
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”, Enerģētikas likuma 51.
panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības, veicot likumā noteikto pastāvīgo funkciju,
organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina energoefektivitāti un
konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū” un Valsts pārvaldes iekārta likuma 40.-43.
pantu, Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un
vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas īstenošanas noteikumi” 12.2 punktu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valters FARNASTS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Ivo
BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. slēgt vienošanos ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, par grozījumiem pie noslēgtā līguma par sabiedrisko siltuma apgādes
pakalpojumu sniegšanu (vienošanās – pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.),
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
3. §
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 15.10.2018. pašvaldībā saņemto p/i “Skrundas veselības un
sociālās aprūpes centrs” direktores Guntras NEILANDES iesniegumu par iestādes maksas
pakalpojumu apstiprināšanu.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti
balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atļaut p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” sniegt novada
iedzīvotājiem medicīniskos maksas pakalpojumus ārpus ģimenes ārstu darba laika,
2.2. apstiprināt ar 01.11.2018. šādus p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes
centrs” maksas pakalpojumus medicīniskajām manipulācijām (bez medikamentiem
un pārsienamajiem materiāliem):
2.2.1. ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu / rekomendācijām:
Injekcija muskulī EUR 1,50
Injekcija vēnā ar šļirci EUR 3,00
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Pārsiešanas (ilgstošas aprūpes brūcēm) EUR 2,50
Diegu izņemšana ar pārsiešanu EUR 3,00
Skavu izņemšana ar pārsiešanu EUR 5,00
Inhalācijas ar inhalatoru EUR 2,00,
2.2.2. bez ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījuma/ rekomendācijām:
Glikēmija asinīs (no pirksta) EUR 1,00
Arteriālā asinsspiediena noteikšana EUR 0,30
Ērces izņemšana EUR 1,50
Pārsiešanas EUR 2,50,
2.3. atbrīvot no maksas par pakalpojumu Skrundas novada trūcīgās ģimenes
(personas), uzrādot p/i “Sociālais dienests” izsniegto izziņu, bērnus līdz 18 gadu
vecumam, represētās personas un 1.gr. personas ar invaliditāti,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes
centrs” direktori Guntru NEILANDI.
4. §
Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikuma apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 10.10.2018. pašvaldībā saņemto Skrundas novada
pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores Guntras
NEILANDES iesniegumu par iestādes nolikuma apstiprināšanu.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, atklāti balsojot, “par” – 11
(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valters
FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” nolikumu (pielikums Nr. 2 uz 3 lpp.),
2.2. ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju
domes 26.02.2009. sēdē (prot. Nr. 2, 7.§) apstiprinātais Skrundas novada pašvaldības
iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikums.
5. §
Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”
direktores aizvietošanu prombūtnē
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Guntras NEILANDES, p/i “Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” direktores, sniegto informāciju un Staņislavas JERŠOVAS 15.10.2018.
pašvaldībā saņemto iesniegumu par piekrišanu veikt p/i “Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” direktores Guntras NEILANDES prombūtnes laikā viņas pienākumus no
12.11.2018.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, kas nosaka,
ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot,
„par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS,
Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS,
Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores pienākumu
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izpildītāju ar 12.11.2018. iecelt Staņislavu JERŠOVU, profesijas kods 1120 01,
slēdzot ar viņu vienošanos par papildu darbu veikšanu uz noteiktu laiku no
12.11.2018. līdz no prombūtnes (bērna kopšanas atvaļinājuma) atgriežas Guntra
NEILANDE, nosakot mēneša darba algas likmi 860,00 EUR (astoņi simti sešdesmit
eiro un 00 centi) un nosakot darba laiku – 20 stundas nedēļā, kas atbilst 0,5 slodzei,
kā p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktore, saglabājot
Staņislavas JERŠOVAS ārsta palīga amatu uz 0,5 slodzēm, veicot attiecīgos
grozījumus darbinieka darba līgumā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU, pašvaldības algu grāmatvedi Rutu ERNSTSONI un pašvaldības
administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI.
6. §
Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “XXX”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 04.10.2018. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
“XXX”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads, valdes locekles XXX
iesniegumu par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 24.10.2013. (Skrundas novada
domes lēmums no 24.10.2013., prot. Nr. 9, 3.§) ar SIA “XXX”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX,
Skrunda, Skrundas novads, noslēgts telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums
uz 5 gadiem, nosakot telpu nomas maksu Ls 1,60/m2 (EUR 2,28) mēnesī plus PVN.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī 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” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valters FARNASTS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Ivo
BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar SIA “XXX”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads,
telpu (kopējā platība 77 m2) XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz pieciem
gadiem, nosakot nomas maksu 2,28 EUR/m2 (divi euro, divdesmit astoņi centi) mēnesī
un PVN likumos noteiktā kārtībā un apmēros,
3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa pagarināšanu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
7. §
Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 10.10.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par garāžas XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
nomas līguma pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 01.11.2012. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo “XXX”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, noslēgts garāžas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas
līgums Nr. XXX, ar kopējo platību 35,36 m2, nosakot nomas maksu Ls 0,20 (nulle
lati, divdesmit santīmi) par 1 m2 mēnesī līdz 2017. gada 31. oktobrim,
2.2. 04.10.2017. ar XXX noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz
31.10.2018. (Skrundas novada domes 29.09.2017. sēdes lēmums, prot. Nr. 6, 10.§),
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2.3. saskaņā ar Skrundas novada domes 25.07.2013. sēdes lēmumu, prot. Nr. 4, 18.§,
ēkai XXX, Skrundā, Skrundas novadā, piešķirta adrese XXX, Skrunda, Skrundas
novads.
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” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valters FARNASTS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Ivo
BĀRS, 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 vienu) gadu,
3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa
pagarināšanu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/8 2.§ no 12.10.2018.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3.
punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks
vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei”, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas mantu par brīvu
cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona.
Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8. pants)” un 44. panta 8. daļas
1. punktu, kas nosaka, ka „tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei
pieguļ attiecīgais zemes starpgabals”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valters FARNASTS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Ivo
BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu 939,27 EUR (deviņi simti trīsdesmit deviņu euro, divdesmit
septiņi centi) nekustamo īpašumu - zemi „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 1,45 ha,
2.2. uzaicināt viena mēneša laikā XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Kuldīgā,
Kuldīgas novadā, noslēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma - zemes „XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 3.1/8 1. un 3.§ no 12.10.2018.
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2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5.
punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā
noteiktā kārtībā”, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas
personas mantu par brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta ceturtajā
daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8. pants)”,
atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu 2200.00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro, nulle centi)
nekustamo īpašumu - dzīvokli XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, ar kopējo platību 74,50 m2,
2.2. grozīt nekustamā īpašuma - dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, atmaksas grafiku, nosakot vienpadsmit mēnešu termiņu pilnīgai
apmaksai,
2.3. uzaicināt XXX, personas kods XXX, dzīvo „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, viena mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma - dzīvokļa
XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pārdošanu,
2.4. uzaicināt XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, viena mēneša
laikā noslēgt vienošanos pie pirkuma līguma nekustamā īpašuma - dzīvokļa XXX,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pārdošanai,
2.5. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
10. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 12.10.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Sermītē, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 22,1 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX, un ēkām.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu,
kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8. panta pirmās
daļas 3. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai,
Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un
Skrundas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes
ierosinājums nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir
pamatots, atklāti balsojot, “par” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav,
“atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāts Aivars RUDZROGA, pamatojoties uz likumu
„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas
novada dome nolemj:
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3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXX sadalīšanu,
3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā
materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
11. §
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 11.10.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX un
nekustamā īpašuma XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu un
vienotas adreses XXX, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX, īpašums sastāv no zemes vienības 0,287 ha
platībā, kadastra apzīmējums XXX, un ēkām,
2.2. nekustamais XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX, īpašums sastāv no zemes vienības 0,1066 ha
platībā, kadastra apzīmējums XXX, un jaunbūves.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” - 11 (Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valters FARNASTS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS,
Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. apvienot nekustamos īpašumus XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, un XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX,
3.2. piešķirt apvienotiem nekustamajiem īpašumiem adresi XXX, Ciecere, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības lietošanas mērķis – 0601 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.

12. §
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Par zemes vienības XXX, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 06.09.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības iznomāšanu
0,0038 ha platībā, XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, 0,0038 ha platībā piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas
novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu „Par pašvaldībai
piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”.
2.2. uz zemes vienības atrodas XXX piederoša garāža.
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” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta
STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome, nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienību 0,0038 ha platībā XXX,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, uz pieciem
gadiem, lietošanas mērķis - 1104 – transportlīdzekļu garāžu apbūve,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro),
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot zemes
nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
13. §
Par Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11, 11.§) lēmuma “Par
nekustamā īpašuma “Vakara ielas armijas bāze”, Skrundā, Skrundas novadā,
sadalīšanu” papildināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11,
11.§) lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Vakara ielas armijas bāze”, Skrundā, Skrundas
novadā, sadalīšanu” papildināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „Vakara ielas armijas bāze”, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6209 002 0169, piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar
Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 15.§) lēmumu,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 6,7212 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6209 002 0169.
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
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ar likumu”, 20.06.2006. 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 8. decembra noteikumiem
Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot,
„par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS,
Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS,
Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
- Papildināt Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11, 11.§) lēmumu
“Par nekustamā īpašuma “Vakara ielas armijas bāze”, Skrundā, Skrundas novadā,
sadalīšanu” un izteikt to šādā redakcijā:
“3.1. sadalīt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu „Vakara ielas armijas bāze”,
Skrundā, Skrundas novadā, un atdalāmām zemes vienībām piešķirt nosaukumus:
3.1.1. 0,15 ha platībā, Lielā iela 16B, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem,
3.1.2. 0,14 ha platībā, Lielā iela 18A, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem,
3.1.3. 0,11 ha platībā, Lielā iela 27A, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem,
3.1.4. 0,12 ha platībā, Lielā iela 14C, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
3.1.5. 0,09 ha platībā, Lielā iela 14B, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
3.2. atstāt paliekošai zemes vienībai 6,1112 ha platībā nosaukumu „Vakara ielas
armijas bāze”, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0601 –
individuālo dzīvojamo māju apbūve,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.”.
14. §
Par licences izsniegšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 07.10.2016. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Rīgā,
LV-1067, iesniegumu ar lūgumu saskaņot interešu izglītības programmu “Mūsdienu dejas”
un izsniegt licenci programmas realizēšanai Skrundas novadā, iesniegumam pievienota
interešu izglītības programma “Mūsdienu dejas” (pielikums Nr. 3 uz 6 lpp.).
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 11. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas ,,izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja
tas paredzēts likumos”, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka
“novada pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences interešu
izglītības programmu īstenošanai”, 46. panta piekto daļu, kas nosaka, ka “izglītības iestādes
ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet
citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, – pēc
licences saņemšanas pašvaldībā” un 47. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “interešu izglītības
programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas
Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā” un Skrundas
novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2010 “Par
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību’’,
atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
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GRUNDMANIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Izsniegt licenci XXX programmas ,,Mūsdienu dejas’’ īstenošanai līdz 2020. gada
1. novembrim.
15. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2018 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, kas
nosaka, ka “tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu”, 43. panta pirmās daļas 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”, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9. panta
pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka “vietējās pašvaldības izdod saistošus noteikumus, kas
reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, savas
administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības
atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā
veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valters FARNASTS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS,
Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 8/2018 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā” (pielikums Nr. 4 uz 11 lpp.).
16. §
Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanas
izvērtēšanas komisijas priekšlikumus par Goda balvas un Pateicības raksta piešķiršanu
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienā (iesniegumi - pielikums Nr. 5 uz 22 lpp.).
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”, pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības noteikumiem „Par Skrundas
novada domes apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” no
24.09.2015., atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta
STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “ atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1 ar Goda balvu apbalvot:
Lolitu GRĪNVALDI, Latvijas Samariešu apvienības Kurzemes nodaļas vadītāja - par
pašaizliedzīgu un neatlaidīgu darbu iedzīvotāju labā, ar mīlestību un sapratni palīdzot
senioriem,
Inesi PICKAINI, Skrundas vidusskolas skolotāja - par Latvijas, Skrundas un
Skrundas vidusskolas vārda popularizēšanu, iesaistot izglītojamos starptautiskos
projektos un konkursos,
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Agri SĪLI, senioru deju kolektīva “Virši” bijušais vadītājs - par ilggadējo
ieguldījumu Skrundas kultūras dzīves veidošanā un amatiermākslas attīstībā,
Skrundas novada vārda popularizēšanu valsts mērogā,
2.2. pateicības rakstu pasniegt:
Laimai STEPANOVIČAI, bioloģiskās saimniecības “Torņkalni” īpašniece - par
nesavtīgu atbalstu novada mazaizsargāto iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanā un
palīdzību humānās pārtikas izdalē,
Ritai BIRĢELEI, pensionāre - par sirds siltumu un dāsnumu, ik gadu dāvinot pašas
adītas zeķītes ne tikai mazuļiem Kuldīgas slimnīcas dzemdību un bērnu nodaļās, bet
šogad arī zeķes saņēma Skrundas VSAC seniori,
Naurim GAIĶIM, z/s “Jāņkalni” īpašnieks - par aktīvu iesaistīšanos pagasta dzīvē
un tehnisko atbalstu svētku organizēšanā,
Intam FOLKMANIM, pensionārs - par atbalstu Rudbāržu amatierteātrim, Skrundas
vārda popularizēšanu filmējot, fotografējot, apskaņojot un saglabājot vēsturisko
arhīvu nākotnei,
Ārijai AVDJUKĒVIČAI, pensionāre - par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu,
sakopjot “Vērpju” kapsētu Niedrē,
Uldim FREIMANIM, Raņķu pakalpojumu pārvaldes sētnieks - par ieguldījumu
Raņķu pagasta pasākumu un svētku organizēšanā,
Unai ZIŅĢEI, Skrundas vidusskolas skolotāja - par aktīvu darbu Eiropas projektos
un mērķtiecīgu darbu un dalību konkursos,
Sandra BALCERE, Jaunmuižas bibliotekāre - par radošu un profesionālu pieeju
savu darba pienākumu veikšanā un ieguldījumu Jaunmuižas iedzīvotāju izglītošanā,
Mārim BRŪVERIM, Nīkrāces pamatskolas kurinātājs - par atbildīgu un radošu
pieeju skolas estētiskās vides radīšanā,
Gunai LIEPAI, Nīkrāces pamatskolas saimniecības pārzine - par aktīvu līdzdalību
skolas un ārpusskolas pasākumos un par Nīkrāces pamatskolas vārda popularizēšanu
valsts mērogā.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Deputāti vienojas kārtējo komiteju apvienoto sēdi sasaukt 22.11.2018., plkst. 0800, domes
sēdi - 29.11.2018., plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0810
Sēdi vadīja

L. Robežniece
29.10.2018.

Sēdi protokolēja

R. Kronlaka
29.10.2018.
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