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 26.oktobrī

Nr.7

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2018.gada kalendāram
2. Par O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolas Varoņu zāles un ēdamzāles telpu nomas maksas
noteikšanu
3. Par telpu nomas līguma izbeigšanu
4. Par parādu par XXX īpašumā esošo dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX
5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu
6. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
7. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu
8. Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
9. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
10. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” amatu sarakstā
11. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu
12. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā” apstiprināšanu
13. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11/2017 “Par dzīvokļa (mājokļa)
pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem” apstiprināšanu
14. Par nolikuma “Par Skrundas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” apstiprināšanu
15. Par Skrundas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
16. Par Skrundas pilsētas bibliotēkas darba laiku
17. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Andrejs SALMINS
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Ivars GRUNDMANIS
Dzintars ANKEVICS
Aivars RUDZROGA
Valdis PAKULIS
Benita LIELĀMERE
Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Jānis BRŪVERIS
Juris JAUNZEMS
Ivo BĀRS
Sēdē nepiedalās deputāti:
Aldis ZALGAUCKIS (komandējumā Vācijā)
Ainārs ZANKOVSKIS (aizņemts pamatdarbā)
Gunta STEPANOVA (komandējumā Igaunijā)
Klausās:
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
p/a “Sociālais dienests” direktore
Finanšu nodaļas vadītāja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Izpilddirektors
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Zemes lietu speciālists
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Pašvaldības iedzīvotāja

Ilona RĪTIŅA
Anda VĪTOLA
Ināra MUCENIECE
Ritvars STEPANOVS
Guntis PUTNIŅŠ
Kaspars KUTUĻSKS
Normunds DANENBERGS
Iveta ROZENFELDE
Inta KAMPARA

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus
jautājumus:
1. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.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”, 32.pantu, kas
nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā
secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs
SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes darba kārtību:
1. Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2018.gada kalendāram
2. Par O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolas Varoņu zāles un ēdamzāles telpu nomas maksas
noteikšanu
3. Par telpu nomas līguma izbeigšanu
4. Par parādu par XX īpašumā esošo dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX
5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu
6. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
7. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu
8. Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
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9. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
10. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” amatu sarakstā
11. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu
12. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā” apstiprināšanu
13. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11/2017 “Par dzīvokļa (mājokļa)
pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem” apstiprināšanu
14. Par nolikuma “Par Skrundas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” apstiprināšanu
15. Par Skrundas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
16. Par Skrundas pilsētas bibliotēkas darba laiku
17. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
19. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā
INFOMRĀCIJAI
Par turpmāku sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā (informē SIA “Liepājas
RAS” pārstāvis Indulis OZOLIŅŠ)
1. §
Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2018.gada kalendāram
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības attīstības nodaļas ierosinājumu izgatavot
Skrundas novada pašvaldības 2018.gada kalendāru ar iespējām to iegādāties.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru
kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs
SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt maksu 2.42 EUR (divi euro, četrdesmit divi centi) tajā skaitā PVN
(pamatsumma 2.00 EUR un PVN 0.42 EUR) par 1 kalendāru,
2.2. kontroli par pieņemto lēmumu uzdot pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai Inārai
MUCENIECEI un grāmatvedei Ingai FLUGRĀTEI.
2. §
Par O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolas
Varoņu zāles un ēdamzāles telpu nomas maksas noteikšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 19.10.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto O.
Kalpaka Rudbāržu sākumskolas direktora Dzintara STRAUTA iesniegumu par skolas Varoņu
zāles un ēdamzāles telpu nomas maksu noteikšanu.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 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 nedzīvojamā fonda īri”, atklāti balsojot, „par”
– 12 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
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2.1. noteikt O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolas telpu nomas maksu (tāme – pielikums
Nr. 1 uz 1 lpp.):
Nr.p.k.
1.
2.

Pakalpojuma veids
Varoņu zāles (74 m2) noma publiskiem
pasākumiem
Ēdamzāles noma pasākumiem (82 m2)

Mērvienība
1 stunda

Cena bez PVN (euro)
26.11

1 stunda

13.66

2.2 noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolas direktoru
Dzintaru STRAUTU,
2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai Inārai
MUCENIECEI.
3. §
Par telpu nomas līguma izbeigšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Sarmītes Opmanes ģimenes ārsta prakse” iesniegumu
par nomas telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma laušanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 21.04.2015. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „Sarmītes Opmanes ģimenes
ārsta prakse”, reģ.Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Kuldīga, noslēgts telpu Kuldīgas
ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums par kopējo platību 24.36 m2, nosakot
nomas maksu EUR XXX (XXX) par 1 m2 mēnesī un PVN.
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” – 12 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, „atturas” –
nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izbeigt ar SIA „Sarmītes Opmanes ģimenes ārsta prakse”, reģ.Nr. XXX, juridiskā
adrese XXX, Kuldīga, noslēgto telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā,
nomas līgumu ar 01.11.2017.,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
4. §
Par parādu par XXX īpašumā esošo dzīvokli
XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX
L. ROBEŽNIECE
1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1.1. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” iesniegusi Skrundas novada domei
informāciju par apsaimniekošanas maksas un maksas par saņemto pakalpojumu
parādiem par XXX īpašumā esošo dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX. XXX ir neapmierināta ar to, ka no viņas tiek prasīta maksa par
apsaimniekošanu, ka pret viņu notiek parāda piedziņa, un uzskata, ka SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”, pieprasot viņai maksāt apsaimniekošanas maksu, kā arī
nododot dokumentus parāda piedziņai, rīkojusies prettiesiski;
1.2. daudzdzīvokļu mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kopīpašumā esošo daļu
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu veic SIA “Skrundas komunālā saimniecība”;

4

1.3. Skrundas novada dome ar 2005.gada 3.janvāra līgumu noteikusi veikt
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu un vēlāk ar Deleģēšanas līgumu par dzīvojamo māju
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Nr.4-42-5/10/2011 (2011.gada 3.janvāris; akceptēts
ar Skrundas novada domes 28.12.2010. lēmumu Nr.22, 20) deleģējusi pienākumu veikt
dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu tajā skaitā, XXX, Skrundā;
1.4. pārvaldīšana un apsaimniekošana tiek veikta kā pašvaldības pienākums,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
50.panta septīto daļu, kas nosaka, ka „valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai
pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību
nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti.
Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai
pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet
nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu”.
Šādā kārtībā apsaimniekošana un pārvaldīšana veicama līdz laikam, kamēr dzīvokļu
īpašnieki likumā noteiktā kārtībā neuzsāk paši sava īpašuma apsaimniekošanu;
1.5. daudzdzīvokļu mājā XXX, Skrundā, ir XXX dzīvokļi – visi ir personu īpašumā –
reģistrēti zemesgrāmatā;
1.6. XXX, personas kods XXX, ir nekustamā īpašuma – dzīvokļa XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, īpašniece. Dzīvokļa kopējā un dzīvojamā platība
61.4 m2;
1.7. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ar XXX 2005.gada 3.janvārī noslēgusi
līgumu par dzīvojamās mājas kopīpašuma daļu, atbilstoši dzīvokļa platībai,
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Apsaimniekošana un pārvaldīšana tiek veikta ne
tikai uz līguma pamata, bet tā izriet no normatīvo aktu prasībām;
1.8. no līguma noslēgšanas laika līdz 2007.gada septembrim XXX veikusi
maksājumus;
1.9. 2010.gada 09.aprīlī XXX iesniegusi SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
iesniegumu, ka turpmāk atsakās no apsaimniekošanas līguma. 2010.gada 23.aprīlī SIA
“Skrundas komunālā saimniecība” sniegusi XXX atbildi (reģistrācijas grāmatā ir
atzīme par atbildes nosūtīšanu. Nav saglabāta pati atbilde, jo šādu dokumentu
glabāšanas ilgums ir noteikts 5 gadi);
1.10. sākot no 2007.gada septembra XXX nav veikusi maksājumus par
apsaimniekošanu, elektroenerģiju koplietošanas telpās, atkritumu izvešanu;
1.11. XXX regulāri katru mēnesi ir izsniegti rēķini. Pakalpojumi ir sniegti, dzīvojamās
mājas kopīpašumā esošo daļu apsaimniekošana veikta atbilstoši apstiprinātajām
tāmēm;
1.12. 2015.gada 6.augustā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” saskaņā ar
Civilprocesa likuma 50.1 nodaļu 406.1 līdz 406.10 pantiem uzsākusi parāda piedziņu un
iesniegusi Kuldīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Pieteikumu par saistību
piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā par parādu, kas izveidojies par laiku līdz
2015.gada jūnija mēneša beigām, saskaņā ar 02.07.2015. rēķinu Nr. XXX, kura
apmaksas termiņš līdz jūlija mēneša beigām – parāds par maksājumiem par
apsaimniekošanu un saņemtajiem pakalpojumiem 1670.28 EUR (viens tūkstotis seši
simti septiņdesmit euro, divdesmit astoņi centi), valsts nodeva 33.41 EUR (trīsdesmit
trīs euro, četrdesmit viens cents), ar brīdinājuma izsniegšanu saistītie izdevumi 7.47
EUR (septiņi euro, četrdesmit septiņi centi) – kopā 1711.16 EUR (viens tūkstotis
septiņi simti vienpadsmit euro, sešpadsmit centi). XXX nav noteiktā kārtībā iebildusi
pret parāda piedziņu;
1.13. Kuldīgas rajona tiesas zemesgrāmatu tiesnesis 2015.gada 8.septembrī pieņēmis
lēmumu lietā Nr. XXX par parāda piedziņu un saistību piespiedu izpildi un tiesas
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izdevumu piedziņu no XXX, tas nosūtīts gan SIA “Skrundas komunālā saimniecība”,
gan XXX. XXX nav noteiktā kārtībā cēlusi prasību, lai apstrīdētu prasījumu;
1.14. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” lēmumu par saistību piespiedu izpildi un
tiesas izdevumu piedziņu, kam ir izpildu dokumenta spēks, 2015.gada 21.septembrī
nodevusi piedziņai Kurzemes apgabaltiesas zvērinātai tiesu izpildītājai Inesei BOŽEI;
1.15. piedziņu noteiktā kārtībā veic zvērināts tiesu izpildītājs, apķīlājot kontus bankā,
vēršot piedziņu uz naudas līdzekļiem, vēršot piedziņu uz nekustamo īpašumu,
gatavojot to atsavināšanai izsolē;
1.16. kopā XXX parāds SIA “Skrundas komunālā saimniecība” par laiku līdz
2017.gada septembra mēneša beigām ir 2219.04 EUR (divi tūkstoši divi simti
deviņpadsmit euro, četri centi) (tajā skaitā par apsaimniekošanu – 1284.19 EUR (viens
tūkstotis divi simti astoņdesmit četri euro, deviņpadsmit centi), par atkritumu izvešanu
– 51.44 EUR (piecdesmit viens euro, četrdesmit četri centi), par elektroenerģiju – 23.62
EUR (divdesmit trīs euro, sešdesmit divi centi), valsts nodeva tiesai 40.88 EUR
(četrdesmit euro, astoņdesmit astoņi centi), PVN maksājums 55.47 EUR (piecdesmit
pieci euro, četrdesmit septiņi centi), kavējuma nauda – 763.44 EUR (septiņi simti
sešdesmit trīs euro, četrdesmit četri centi)). Piedziņa šobrīd tiek veikta par parādiem
par laika periodu līdz 2015.gada 30.jūnijam ieskaitot;
1.17. XXX uzskata, ka viņai, saskaņā ar 2005.gada 3.janvāra līguma 3.punktu par
Līguma termiņu, bija tiesības 2010.gadā vienpusēji izbeigt līgumu par
apsaimniekošanu, neveikt maksājumus, ka SIA “Skrundas komunālā saimniecība” nav
tiesību no viņas pieprasīt parādus vai kādus kārtējos maksājumus;
1.18. saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumā noteikto dzīvokļa īpašniekam ir pienākums
piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā; segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
izdevumus likumā noteiktajā kārtībā; norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens,
kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana); maksāt uz dzīvokļa īpašumu attiecinātos
nodokļus; citi pienākumi. Dzīvokļa īpašniekam atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā
ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram (proporcionāli īpašumā esošā
dzīvokļa kopējai platībai) jāsedz ar kopīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
saistītie izdevumi;
1.19. saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem dzīvokļa īpašniekam jāpiedalās
daudzdzīvokļu mājas kopīgā pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, kā arī jāsedz ar to
saistītie izdevumi (likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
50.pants, likums “Par dzīvokļa īpašumu” (spēkā līdz 31.12.2010.), Dzīvokļa īpašuma
likums (no 01.01.2011.));
1.20. dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
51.pantā noteiktajā kārtībā. Viens dzīvokļa īpašnieks atsevišķi nevar atteikties no
piedalīšanās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanā un pats veikt savas
kopīpašumā esošās daļas apsaimniekošanu.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu, 51.pantu, Dzīvokļu īpašuma likuma 10.pantu, atklāti
balsojot, “par” – 8 (Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars
RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Loreta ROBEŽNIECE),
“pret” – nav, “atturas” – 4 (Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Jānis
BRŪVERIS), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. noteikt, ka SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ir tiesības pieprasīt samaksu no
XXX par dzīvojamās mājas kopīpašuma daļu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu
atbilstoši viņai īpašumā esošā dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, platībai, kā samaksu par pakalpojumiem saistībā ar dzīvokļa lietošanu,
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2.2. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” turpināt parādu piedziņu un kārtējo
maksājumu aprēķināšanu par kopīpašuma daļu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu
atbilstoši dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, platībai.
5. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/17 no 10.10.2017.
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” – 12 (Andrejs SALMINS, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita
LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo
BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu:
2.1.1. nekustamo īpašumu - zemi XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 0.6 ha, par 760.00 EUR (septiņi simti
sešdesmit euro, nulle centi),
2.1.2. nekustamo īpašumu - zemi XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, ar kopējo platību 0.1452 ha, par 1900.00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti
euro, nulle centi),
2.2. uzaicināt 1 (viena) mēneša laikā:
2.2.1. XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, noslēgt pirkuma
līgumu nekustamā īpašuma - zemes XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
iegādei,
2.2.2. XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundā, Skrundas novadā, noslēgt pirkuma
līgumu nekustamā īpašuma - zemes XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādei,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
6. §
Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 02.10.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, iegādi.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta ceturtās daļas 27.punktu, kas nosaka,
ka ”dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12
(Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA,
Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS,
Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. uzņemt bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības
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vārda dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2. uzdot pašvaldības zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM
sagatavot dokumentāciju dzīvokļa atsavināšanai.
7. §
Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu daļai 0.2 ha platībā - 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 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 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” – 12 (Andrejs
SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. noteikt zemes vienības daļai 0.2 ha platībā XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra apzīmējums XXX, lietošanas mērķi - 0601 – individuālo dzīvojamo māju
apbūve,
2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības zemes lietu speciālistam
Normundam DANENBERGAM.
8. §
Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 11.10.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX,
Raņķu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma XXX piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
pieder XXX saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 8.9 ha platībā, kadastra apzīmējums
XXX, un 2.0 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
kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs SALMINS, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita
LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo
BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, un atdalāmai zemes vienībai 2.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX,
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piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Raņķu 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.
9. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
L. ROBEŽNIECE
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”, Valsts izglītības satura centra
10.10.2017. vēstuli Nr.1-10/1057 par sadarbību metodiskā atbalsta organizēšanā, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS,
Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Mainīt Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā amata nosaukumu „Metodisko
apvienību vadītājs” (kopā 0.8 darba slodzes) uz „Mācību jomas konsultants” (kopā
0.65 darba slodzes) ar 2017.gada 1. novembri,
2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju Ingu
FLUGRĀTI, Administratīvās nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI, Finanšu nodaļas
vadītāju Ināru MUCENIECI un grāmatvedi Rutu ERSTSONI.
10. §
Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” amatu sarakstā
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka attiecīgās iestādes
nolikumu apstiprina iestādes dibinātājs un Vispārējās izglītības likuma 8. pantu, kas nosaka,
ka Vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir tās nolikums, atklāti balsojot,
“par” – 12 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikumā
(apstiprināts Skrundas novada domes 25.09.2014. sēdē) šādus grozījumus:
1.1. papildināt nolikumu ar 4.1punktu šādā redakcijā:
“4.1 Pirmsskolas izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas:
4.11. Saldus iela 15, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326,
4.12. Liepu iela 7, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV 3324.”,
1.2. svītrot 32.5.punktu,
1.3. svītrot 32.8.punktu,
1.4. papildināt nolikumu ar 32.9.punktu šādā redakcijā:
“32.9. Iekšējās kārtības noteikumi.”,
2. Noteikt, ka grozījumi pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikumā stājas
spēkā ar 2018.gada 1.martu,
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”
vadītāju Dzintru EGLĪTI,
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai Ingai
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FLUGRĀTEI.
11. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumu, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “ja ir apmierināts pamatots pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no
pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību
apmierināšanai”, ceturto daļu, kas nosaka, ka “Šā panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu,
apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē
pašvaldības saistošajos noteikumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita
LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo
BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9/2017 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” (pielikums Nr. 2 uz 8
lpp.).
12. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumu, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka “sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes”, trešo daļu, kas
nosaka, ka “kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka
pašvaldību saistošajos noteikumos”, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, kas nosaka, ka
“pašvaldība atbilstoši finansiālajām iespējām var noteikt klientam citu (labvēlīgāku) samaksas
kārtību par pakalpojumu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita
LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo
BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 10/2017 „Par
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā” (pielikums
Nr. 3 uz 12 lpp.).
13. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr. 11/2017 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem
bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka “pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa
pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību,
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līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam
pašvaldība maksā, pamatojoties uz bērna iesniegumu” un piekto daļu, kas nosaka, ka
“pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredz kārtību, kādā aprēķināms un izmaksājams
dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs
SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11/2017 „Par
dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem” (pielikums Nr. 4 uz 3 lpp.).
14. §
Par nolikuma “Par Skrundas novada pašvaldības
darbinieku novērtēšanu” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka
“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
“Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 16.panta otro
daļu, ievērojot šā likuma noteikumus un pašvaldības domes 26.04.2012. (prot. Nr. 7,1.§)
apstiprināto “Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā”, atklāti balsojot, „par” – 12
(Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA,
Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS,
Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu “Par Skrundas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”,
(pielikums Nr. 5 uz 5 lpp.),
2. Noteikt, ka Nolikums stājas spēkā 2017. gada 1. novembrī,
3. Atzīt par spēku zaudējušu 29.10.2015. domes sēdē (prot. Nr. 16, 4.§) apstiprināto
“Nolikums par Skrundas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”,
4. Noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas
vadītāju Ingu FREIMANI.
15. §
Par Skrundas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA
19.10.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par Skrundas vidusskolas
nolikuma apstiprināšanu.
2. Saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “valsts, pašvaldību
izglītības iestādes, valsts augstskolu vidējās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes,
izņemot komercsabiedrības un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem
likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina
iestādes dibinātājs”, Vispārējās izglītības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka “vispārējās izglītības
iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī
tās nolikums”, 9.pantu, kurā noteikts, kam jābūt izglītības iestādes nolikumā, atklāti balsojot,
„par” – 12 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, „atturas” –
nav, Skrundas novada dome nolemj:
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- Apstiprināt Skrundas vidusskolas nolikumu (pielikums Nr. 6 uz 6 lpp.),
16. §
Par Skrundas pilsētas bibliotēkas darba laiku
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 17.10.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas
pilsētas bibliotēkas vadītājas Gunitas STRODES iesniegumu par bibliotēkas darba laika maiņu
pirmdienās. Iepriekš darba laiks bijis: 1200 – 1900, ieteicamais darba laiks: 1100 – 1800.
Pamatojums: pirmdienu vakaros no plkst. 1800 līdz 1900 pilsētas bibliotēkā nav apmeklētāju.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka
“tikai dome var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par”
– 12 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas pilsētas bibliotēkas darba laiku no 01.11.2017.:
Pirmdiena
1100 - 1800
Otrdiena
0900 - 1700
Trešdiena
0900 - 1600
Ceturtdien
0900 - 1700
Piektdiena
0900 - 1400
Sestdiena
0900 - 1100
17. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības
administratīvās komisijas sastāvā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 19.10.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Ditas
ŅUŅĒVICAS, deklarētā adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads, iesniegumu ar lūgumu
atbrīvot no pašvaldības administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, izskata
19.10.2017. pašvaldībā saņemto Gunitas OZOLIŅAS, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, iesniegumu par vēlēšanos darboties pašvaldības administratīvajā komisijā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka,
ka „tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās,
komisijās, valdēs un darba grupās”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207. pantu,
kas nosaka, ka “pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome uz
savu pilnvaru laiku”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas
sastāvā:
2.1.1. atbrīvot no administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Ditu
ŅUŅĒVICU,
2.1.2. ievēlēt Skrundas novada pašvaldības administratīvajā komisijā Gunitu
OZOLIŅU,
2.2. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām administratīvās komisijas sastāvs sekojošs:
Inga RENCE – REMTE – komisijas priekšsēdētāja,
Ritvars STEPANOVS,
Santa KNOPKENA,
Normunds DANENBERGS,
Eva NUDIENA,
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Dzintars STRAUTS,
Gunita OZOLIŅA.
18. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas
FREIMANES iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz
rakstisku iesniegumu pamata.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 02.10.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu no adreses XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā pieder
Skrundas novada pašvaldībai un ir izīrēts XXX,
2.3. 04.10.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 25.09.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Mārupē,
Mārupes novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses
XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.6. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX,
2.7. 28.09.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.8. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.9. Skrundas novada pašvaldībā 03.10.2017. saņemts XXX, deklarētā dzīvesvieta
XXX, Rīgā, iesniegums par XXX, XXX un XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no
adreses XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
2.10. nekustamais īpašums XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX,
2.11. 04.10.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.12. 12.10.2017. XXX un XXX ieradās Skrundas novada pašvaldībā un mutiski
informēja administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI, ka īres līgumu vai
citu analogu dokumentu, kas ļautu dzīvot nekustamajā īpašumā XXX Raņķu pagastā,
viņām nav. XXX informēja, ka dzīvo Rīgā. XXX mitinās dažādās vietās Skrundā un
Skrundas pagastā,
2.13. Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS apliecināja, ka
nekustamajā īpašumā XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, neviens nedzīvo,
2.14. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.15. Skrundas novada pašvaldībā 11.10.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu no adreses XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
2.16. nekustamais īpašums XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā pieder
Skrundas novada pašvaldībai un ir izīrēts XXX,
2.17. 12.10.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.18. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.
3. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu
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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” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par” – 12
(Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA,
Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS,
Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā,
3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā,
3.3. anulēt XXX, personas kods XXX, XXX, personas kods XXX, XXX, personas
kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
3.4. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā,
3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas
vadītāju Ingu FREIMANI.
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā (Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam ar
ierakstītu pasta sūtījumu).
19. §
Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.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 99.gadadienā (iesniegumi - pielikums Nr. 7 uz 14 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” – 12 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” –
nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. ar Goda balvu apbalvot:
Mārīti VANAGU, Nīkrāces pamatskolas skolotāja – par īpašiem panākumiem
ilgtspējīgas attīstības vides izglītošanā un vides aizsardzības veicināšanā (veicinājusi
starptautiskā “Ekoskola” nosaukuma un “Zaļā karoga” balvas iegūšanu Nīkrāces
pamatskolai),
Dzintru LIEKMANI, Nīkrāces pamatskolas skolotāja - par kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšu turpmākajām paaudzēm (uzrakstījusi grāmatu “Nīkrāce cauri
gadsimtiem”, kurā apkopoti vēstures fakti par Nīkrāces pagasta un skolas attīstību līdz
mūsdienām, apkopotas Nīkrāces pagasta iedzīvotāju atmiņas un atziņas),
2.2. pateicības rakstu pasniegt:
Žannai un Aldim ANDŽĒM, uzņēmēji - par aktīvu darbību un brīvprātīga darba
ieguldīšanu Skrundas novada kultūras un tūrisma attīstībā (izveidojuši atpūtas vietu
“Andžēni”),
Velgai ZUNTMANEI, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes kasiere – par ilggadēju
Nīkrāces pagasta sieviešu klubiņa “Vēsmiņa” vadīšanu (regulāri rīko un organizē
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dažādus pasākumus, kas attīsta radošumu un veicina pozitīvu kopā būšanu),
Anetei BIVBĀNEI, Skrundas vidusskolas skolniece – par teicamu brīvprātīgo darbu
divu gadu garumā bērnu vasaras nometņu organizēšanā,
Gunai JAUNZEMEI, bērnu popgrupas “Bums” vadītāja – par Skrundas vārda
popularizēšanu ar bērnu popgrupas “Bums” piedalīšanos Latvijas mēroga konkursos,
iegūstot augstus rezultātus,
Jānim BUĶELIM, dziedātājs (ugunsdzēsējs) – par Skrundas vārda popularizēšanu
Latvijā un ārpus tās, piedaloties koncertos ar Latvijā slaveno grupu “Līvi un Buks”,
vienmēr pauž savu piederību Skrundai,
Ingunai BLOKAI, Skrundas vidusskolas skolotāja – par aktīvu un kvalitatīvu mācību
un audzināšanas darbu ar izglītojamiem, tos sagatavojot mācību olimpiādēm un
konkursiem starp novadu un valsts mērogā,
Baibai TIMAI, mājsaimniece – par pašaizliedzīgu darbošanos Nīkrāces pamatskolas
vecāku padomē, ar radošu pieeju padarot skolas vidi skaistāku un mājīgāku.
INFORMĀCIJAI
Par turpmāku sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu SIA “Liepājas RAS” pārstāvim Indulim
OZOLIŅAM, kurš informē domi par nepieciešamību slēgt jaunu līgumu par turpmāku
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (SIA “Liepājas RAS” valdes locekļa Normunda
NIEDOLA iesniegums un līguma projekts – pielikums Nr. 8 uz 3 lpp.).
Deputāti apspriež sniegto informāciju un vienbalsīgi nolemj pieņemt to zināšanā.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo komiteju apvienoto sēdi sasaukt 23.11.2017., plkst.
0800, kārtējo domes sēdi – 30.11.2017., plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0830
Sēdi vadīja

L. Robežniece
26.10.2017.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
26.10.2017.
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