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 28.decembrī

Nr.9

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2018.gadam
3. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā
4. Par Skrundas novada pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2018.gadā
5. Par konceptuālu atbalstu galvojumam 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
6. Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro
tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
7. Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā
8. Par līguma par sadzīves atkritumu apglabāšanu slēgšanu ar SIA “Liepājas RAS”
9. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13/2017 “Par Skrundas pilsētas
un Skrundas pagasta ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” apstiprināšanu
10. Par telpu nomas līguma pagarināšanu
11. Par nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, bezatlīdzības
lietošanas termiņa pagarināšanu
12. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā
13. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā,
Skrundas novadā
14. Par ēku “Priedaiņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nojaukšanu
15. Par dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības bilances
16. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” precizēšanu
17. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
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Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Andrejs SALMINS
Dzintars ANKEVICS
Valdis PAKULIS
Benita LIELĀMERE
Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Jānis BRŪVERIS
Ivo BĀRS
Aldis ZALGAUCKIS
Gunta STEPANOVA
Ainārs ZANKOVSKIS
Aivars RUDZROGA

Sēdē nepiedalās deputāti:
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)
Ivars GRUNDMANIS (aizņemts pamatdarbā)
Klausās:
p/a “Sociālais dienests” direktore
Finanšu nodaļas vadītāja
Izpilddirektors
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Zemes lietu speciālists
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Pašvaldības iedzīvotāja

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

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus
jautājumus:
1. Par telpu nodošanu nomā
2. Par Skrundas novada domes 29.09.2017. sēdes (prot. Nr. 6, 3.§) lēmuma “Par Skrundas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2018.gadā”
apstiprināšanu” atcelšanu
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” – 13 (Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada
dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2018.gadam
3. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā
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4. Par Skrundas novada pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2018.gadā
5. Par konceptuālu atbalstu galvojumam 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
6. Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro
tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
7. Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā
8. Par līguma par sadzīves atkritumu apglabāšanu slēgšanu ar SIA “Liepājas RAS”
9. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13/2017 “Par Skrundas pilsētas
un Skrundas pagasta ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” apstiprināšanu
10. Par telpu nomas līguma pagarināšanu
11. Par nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, bezatlīdzības
lietošanas termiņa pagarināšanu
12. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā
13. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā,
Skrundas novadā
14. Par ēku “Priedaiņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nojaukšanu
15. Par dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības bilances
16. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” precizēšanu
17. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
19. Par telpu nodošanu nomā
20. Par Skrundas novada domes 29.09.2017. sēdes (prot. Nr. 6, 3.§) lēmuma “Par Skrundas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2018.gadā”
apstiprināšanu” atcelšanu
1. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2017 “Grozījumi
Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017
“Skrundas novada pašvaldības 2017.gada budžets”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības 2017.gada budžeta
grozījumus.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka,
ka “tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par
budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu, kas nosaka, ka
“Pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem
pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības
mājaslapā internetā. Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta
grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Uz saistošajiem noteikumiem par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem nav attiecināmi šā likuma
45.panta otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās un astotās daļas noteikumi” un likumu
„Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis
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BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14/2017 „Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 „Skrundas
novada pašvaldības 2017. gada budžets” (pielikums Nr. 1 uz 6 lpp.).
2. §
Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2018.gadam
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 1. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “likumā ir lietoti šādi termini: atvasināta publiska persona — pašvaldība vai cita ar likumu
vai uz likuma pamata izveidota publiska persona. Tai ar likumu piešķirta sava autonoma
kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Tai var būt sava manta”
un likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu 2. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības dome pieņem:
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Dzintars ANKEVICS, Benita
LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE),
„pret” – 3 (Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA), „atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu 2018. gadam (pielikums Nr.
2 uz 16 lpp.).
3. §
Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz pieņemtajiem grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā, „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu”, likuma “Par
pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas”, atklāti balsojot, „par” – 13
(Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret”
- nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Grozīt Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdē (prot. Nr. 7, 1.§) apstiprinātā
nolikuma „Par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” ar grozījumiem šādus punktus:
1.1. izteikt 2.4.punktu šādā redakcijā:
„2.4. Domes priekšsēdētājam 2018.gadā, pamatojoties uz Centrālās statistikas
pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša
vidējās darba samaksas apmēru, piemērojams 2016.gada valstī strādājošo
mēneša vidējās darba samaksas apmērs, kas ir 859 EUR un kam pēc Likuma
piemērojams šāds koeficients — līdz 3.64; pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniekam — līdz 3.2.”,
1.2. aizstāt 2.4.1punktā gada skaitli „2017” ar skaitli „2018”,
1.3. aizstāt 2.5.punktā gada skaitli „2017” ar skaitli „2018” un koeficientu
„1.915” ar koeficientu „1.881”,
1.4. aizstāt 3.2.punktā formulas skaitļus „818x1.1” ar formulas skaitļiem „859
x 1.1” un formulas skaitļus „818x1.3” ar formulas skaitļiem „859 x 1.3”,
1.5. izteikt 3.3.punktu šādā redakcijā:
„3.3. Atlīdzības apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt apmēru, kas noteikts, ņemot
vērā Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās
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darba samaksas apmēru (2016.gadam – 859 eiro) un ievērojot Likuma noteikto
koeficientu (deputātiem - līdz 1.2, domes komitejas priekšsēdētājiem – līdz
2.55).”,
1.6. aizstāt 4.1.punktā formulas skaitļus „818x1.0” ar formulas skaitļiem „859
x 1.0”,
1.7. aizstāt Nolikuma 15. nodaļā gada skaitli „2017” ar gada skaitli „2018”,
2. Noteikt, ka Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina izskatīt Darba kārtības 5.jautājumu, pēc kura
izskatīt Darba kārtības 4.jautājumu.
Deputāti vienbalsīgi piekrīt ierosinājumam.
5. §
Par konceptuālu atbalstu galvojumam 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 01.12.2017. pašvaldībā saņemto SIA “Skrundas komunālā
saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326, iesniegumu ar lūgumu akceptēt pieteikuma sagatavošanu CFLA 4.3.1 specifiskā
atbalsta mērķim “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā
siltumapgādē” otrai iesniegumu atlases kārtai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. projekta ietvaros plānots rekonstruēt 324 m siltumtrasi par provizoriski aprēķināto
kopējo summu 56100.00 euro, no kuriem 40%, jeb 22440.00 euro ir Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda finansējums. Atlikušajai summai 33660.00 euro plānots ņemt
aizdevumu. Projekta izmaksas precizējamas, sagatavojot pieteikumu un veicot izmaksu
aprēķinus,
2.2. Skrundas novada pašvaldība ir SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, vienīgais dalībnieks, tai pieder 100 % pamatkapitāla.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis
PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo
BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. konceptuāli atbalstīt SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001,
juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, pieteikuma
sagatavošanu CFLA 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķim “Veicināt energoefektivitāti un
vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrai iesniegumu atlases kārtai,
lai projekta ietvaros rekonstruētu 324 m siltumtrasi,
3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
4. §
Par Skrundas novada pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2018.gadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 27.11.2017. pašvaldībā saņemto Kurzemes plānošanas
reģiona, reģ. Nr. 90002183562, juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads,
administrācijas vadītājas Evitas DREIJERES iesniegumu par pašvaldību dotāciju plānošanas
reģionam 2018.gadā.
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2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, saskaņā ar
Reģionālās attīstības likumu 17.1 pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka “plānošanas reģionu
finansēšanas avoti var būt šādi pēc pašvaldības ieskatiem — dotācija no pašvaldības budžeta
vai dotācija no pašvaldības budžeta saskaņā ar pašvaldības un plānošanas reģiona noslēgtajiem
līgumiem”, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis
PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo
BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. piešķirt Kurzemes plānošanas reģionam finansējumu 2018.gadā 1500.00 EUR
(viens tūkstotis pieci simti euro, nulle centi) apmērā reģiona Administrācijas
kapacitātes stiprināšanai, labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI.
6. §
Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu
slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata izpilddirektora Gunta PUTNIŅA ierosinājumu par
deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību
un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ.
Nr.41203022001, juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
divdesmit trešo daļu, kas nosaka, ka “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 23) lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma
15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī
sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi”, uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta
pirmās un otrās daļas, kas nosaka: “(1) Publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai
publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona
attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk; (2) Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar
ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma
41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.” un 41.panta pirmās daļas, kas nosaka: „(1) Publiska
persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās
iestādes kompetencē. Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild
attiecīgā publiskā persona”, kā arī ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.pantu, kas
nosaka līgumiskās deleģēšanas procedūru, un 46.pantu, kas paredz deleģēšanas līguma saturu,
atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS,
Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, par pašvaldības
administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu līdz
31.12.2018. (līguma projekts – pielikums Nr. 3 uz 17 lpp.),
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
7. §
Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „EKO Kurzeme”, reģistrācijas Nr.42103030389, adrese
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Ezermalas iela 11, Liepāja, pašvaldībā 21.11.2017. saņemto iesniegumu Nr.1-3/53 par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu Skrundas novadā līdz EUR 9.41
(deviņi euro, četrdesmit viens cents) par 1 m3 bez PVN un sadzīves atkritumu maksas aprēķina
formulu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 29.11.2013. ar personu apvienību, ko veido SIA „EKO Kurzeme”, reģistrācijas
Nr.42103030389, adrese Ezermalas iela 11, Liepāja, un SIA „Eco Baltia vide”
reģistrācijas Nr.40003309841, adrese Dzirnavu iela 5a, Jūrmala, noslēgts līgums (Nr.542-4/115/2013) par tiesībām apsaimniekot fizisko un juridisko personu radītos
sadzīves atkritumus Skrundas novadā,
2.2. saskaņā ar atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas
novada administratīvajā teritorijā” (ID Nr. SNP/2013/20) rezultātiem un līguma 3.1.1.
punktu sadzīves atkritumu savākšanas maksa ir LVL 5.94 (pieci lati, deviņdesmit četri
santīmi) jeb 8.45 EUR (astoņi euro, četrdesmit pieci centi),
2.3. saskaņā ar līguma 1.1.punktu, atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu
savākšanu un nogādāšanu poligonā „Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā,
2.4. Skrundas novada Dome 26.11.2015. sēdē (lēmums Nr.18, 18.§) apstiprināja
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas palielinājumu uz 8.88 EUR (astoņi euro,
astoņdesmit astoņi centi) par 1 m3 ar 01.01.2016.,
2.5. saskaņā ar SIA „EKO Kurzeme” 21.11.2017. iesniegumu Nr.1-3/53 kopējā
atkritumu savākšanas maksa sastāda 9.41 EUR (deviņi euro, četrdesmit viens cents)
par 1 m3, pamatojoties uz 29.12.2016. grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kas
paredz, ka no 01.01.2018. tiek paaugstināts dabas resursu nodoklis par vienas tonnas
sadzīves atkritumu apglabāšanu no 25.00 EUR (divdesmit pieci euro, nulle centi) uz
35.00 EUR (trīsdesmit pieci euro, nulle centi),
2.6. SIA „EKO Kurzeme” lūdz apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas aprēķina formulu, kuru pielietot mainoties dabas resursu nodokļu likmes
izmaiņu gadījumā.
3. Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas
noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem
noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu
lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu
reģenerāciju), un to veido: 1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un šā likuma
18.panta pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs; 2) sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un
izgāztuvēs; 3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā”, un uz līguma 3.2. punktu, kas nosaka, ka „Atkritumu savākšanas maksas izmaiņas
pieļaujama šādos gadījumos: 3.2.1. tiek izdarītas izmaiņas nodokļu apmērā, 3.2.2. tiek
pieņemti normatīvie akti, kuri ir obligāti izpildāmi abām Pusēm, 3.2.3. Apsaimniekotājs pēc
Pašvaldības pieprasījuma veic ieguldījumus Pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas
infrastruktūrā, 3.2.4.mainās degvielas cena, 3.2.5. iestājas citi objektīvi apstākļi, kas ietekmē
šī līguma maksas apmēru”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Valdis
PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo
BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Andrejs SALMINS), „atturas” – 1 (Aivars RUDZROGA),
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. paaugstināt sadzīves atkritumu savākšanas maksu ar 01.01.2018. uz 9.41 EUR
(deviņi euro, četrdesmit viens cents) par 1 m3 un PVN,
3.2. apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina formulu,
paredzot, ka maksa mainās atbilstoši atkritumu noglabāšanas izmaksām, kuras ietver
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arī Dabas resursu nodokļa likmi: 4.95 EUR (četri euro, deviņdesmit pieci centi) x
poligona tarifs x 0.111 t,
3.3. noteikt, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas formula spēkā līdz jaunas
maksas vai attiecīgas formulas apstiprināšanas brīdim,
3.4. slēgt vienošanos pie līguma par sadzīves atkritumu savākšanas maksas
paaugstināšanu,
3.5. lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad stājas spēkā grozījumi Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmajā daļā, kas nosaka, ka no 2018.gada 1.
janvāra Dabas resursu nodoklis tiks iekļauts poligona apglabāšanas tarifā, un attiecīgi
maksa sastāvēs no maksas par atkritumu apsaimniekošanu un Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātā poligona tarifa, kurā ietverts arī Dabas
resursu nodoklis,
3.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
8. §
Par līguma par sadzīves atkritumu apglabāšanu
slēgšanu ar SIA “Liepājas RAS”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 28.11.2017. pašvaldībā saņemto SIA “Liepājas RAS”, reģ.
Nr. 42103023090, adrese “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, iesniegumu par
līguma slēgšanu.
2. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21.panta pirmajai daļai, kas nosaka, ka “to
pašvaldību administratīvajās teritorijās, kuras atrodas attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas
reģionā, radītos sadzīves atkritumus apglabā tikai attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas
reģiona sadzīves atkritumu poligonā vai nodod tos attiecīgajās pārkraušanas stacijās.
Pašvaldība slēdz līgumu ar šā poligona apsaimniekotāju par tās administratīvajā teritorijā
savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS,
Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. slēgt līgumu (pielikums Nr. 4 uz 1 lp.) ar SIA “Liepājas RAS”, reģ. Nr.
42103023090, adrese “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, par sadzīves
atkritumu apglabāšanu poligonā “Ķīvītes” Skrundas novada administratīvajā teritorijā
radītajiem atkritumiem,
2.2. noteikt līguma darbības laiku līdz 2027.gada 31.decembrim,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
9. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13/2017 “Par Skrundas
pilsētas un Skrundas pagasta ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata saistošos noteikumus Nr. 13/2017 “Par Skrundas pilsētas un
Skrundas pagasta ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”.
2. Izdoti saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 1.panta otro daļu, kas nosaka, ka “pilsētu ielas ir
attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs
iestādes. Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz ielām, ja šā likuma tekstā nav tieši noteikts
citādi”, un likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “Dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS,
Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS,
Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
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RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 13/2017 „Par
Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”
(pielikums Nr. 5 uz 18 lpp.).
10. §
Par telpu nomas līguma pagarināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata XXX 18.12.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
iesniegumu par XXX telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 01.01.2016. Skrundas novada
pašvaldībai ar XXX, adrese XXX, Aizpute, Aizputes novads, noslēgts telpas Nr.XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums Nr.01/2015-2, ar kopējo platību 66.6 m2, nosakot
nomas maksu EUR 3.00 (trīs euro, nulle centi) stundā, t.i., EUR 24.00 (divdesmit četri euro,
nulle centi) mēnesī, līdz 2018.gada 1.janvārim.
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” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS,
Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar XXX, adrese XXX, Aizpute, Aizputes novads, garāžas (kopējā platība
66.6 m2) XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz 5 gadiem,
3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa
pagarināšanu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
11. §
Par nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, bezatlīdzības lietošanas termiņa pagarināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 13.12.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
Aizsardzības ministrijas, adrese K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, Valsts sekretāra vietnieka
nodrošinājuma jautājumos Aivara PURIŅA iesniegumu par nekustamā īpašuma „Mežaine”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, bezatlīdzības lietošanas termiņa pagarināšanu līdz
2018.gada 31.martam.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 14.11.2016. Skrundas novada pašvaldībai ar Aizsardzības ministriju noslēgts
nomas līgums Nr.2.6.6/3/2016 nekustamam īpašumam „Mežaine”, Raņķu pagasts,
Skrundas novads uz laiku līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz
valsts vārda,
2.2. [..],
2.3. saskaņā ar līguma 3.4. punktu, par periodu no 2017.gada 1.janvāra Puses vienojās
atsevišķi noteikt nomas maksu un pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli
saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” vai arī Pusēm atsevišķi rakstveidā jāvienojas
par Nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanu no 2017.gada 1.janvāra līdz Līguma
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termiņa beigām.
3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska persona var savu
mantu nodot lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, pamatojoties uz 5.panta trešo daļu,
kas nosaka, ka „ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem
lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā
manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un
lietderība; 3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi,
kad nodotā manta atdodama atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai
nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, atklāti balsojot, „par”
– 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE,
Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret”
- nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt Aizsardzības ministrijai, adrese K.Valdemāra iela 10/12, Rīga,
bezatlīdzības lietošanas termiņu nekustamam īpašumam „Mežaine”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, līdz 31.03.2018.,
3.2. slēgt līgumu par nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanas termiņa
pagarināšanu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
12. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam
īpašumam XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu 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, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” , likuma “Par
pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās
un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 17.pantu,
kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada pagastus,
ciemus un to robežas reģistrē Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk – adrešu
reģistrs) informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās
pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” –
13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret”
- nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par
nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 6.7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
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2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 4.1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
13. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu
nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu, par nekustamo īpašumu XXX, Skrunda, Skrundas novads.
2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības
projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” , likuma “Par
pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās
un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 17.pantu,
kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada pagastus,
ciemus un to robežas reģistrē Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk – adrešu
reģistrs) informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās
pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” –
13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret”
- nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par
nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu XXX, sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.1930 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve,
2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 0.0949 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 1104 –
transportlīdzekļu garāžu apbūve,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
14. §
Par ēku “Priedaiņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nojaukšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 13.04.2017. pašvaldībā saņemto Nīkrāces pagasta
pakalpojuma pārvaldes vadītājas Benitas LIELĀMERES iesniegumu par ēku „Priedaiņi”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nojaukšanu.
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 ” un XXX Skrundas novada
būvvaldes Atzinumu par būves pārbaudi Nr. XXX (pielikums Nr. 6 uz 7 lpp.), atklāti balsojot,
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“par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita
LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atzīt par bīstamām un nojaukt ēkas „Priedaiņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā: dzīvojamo māju, kadastra apzīmējums 6268 001 0194 001, un kūti-šķūni,
kadastra apzīmējums 6268 001 0194 002,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Nīkrāces pakalpojuma pārvaldes vadītāju
Ilonu RĪTIŅU.
15. §
Par dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības bilances
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības bilances.
2. Pārbaudot valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu izplatīšanas informāciju, tika
konstatēts, ka 2017.gadā privātpersonas ir nostiprinājušas īpašuma tiesības uz dzīvokļu
īpašumiem, Skrundas novada, Skrundas pagastā:
2.1. Kušaiņos: XXX,
2.2. Jaunmuižā: XXX.
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, atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS,
Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izslēgt no pašvaldības bilances dzīvokļus Skrundas novadā, Skrundas pagastā:
3.1.1. Kušaiņos: XXX,
3.1.2. Jaunmuižā: XXX,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības grāmatvedi kasieri Ingu
FLUGRĀTI.
16. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” precizēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 28.11.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-18/9077 par precizējumiem
pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”.
2. Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,
35. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdalību” 13.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 19..decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 15. novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,29.,30.,31. un 311. punktu, atklāti balsojot,
„par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita
LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta
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ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2017 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” (pielikums Nr. 7 uz 5 lpp.)
precizēto redakciju.
17. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 “Grozījumi
Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013
“Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Ņemot vērā 28.11.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-18/9077 par precizējumiem pašvaldības
2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem” un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
kas nosaka, ka “dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas”
- nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Atcelt Skrundas novada domes 30.11.2017. sēdes (prot. Nr. 8, 10.§) lēmumu “Par
Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par
pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu”,
2. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” (pielikums
Nr. 8 uz 4 lpp.) jauno redakciju.
18. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES
iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz rakstiska
iesnieguma pamata.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 12.12.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Kušaiņos,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu no adreses XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā pieder
XXX,
2.3. 13.11.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.
3. Saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmo daļu, ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot
dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas, vai attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
4. 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
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par deklarēto dzīvesvietu” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par” – 13
(Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret”
- nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
4.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Kušaiņos,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
4.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas
vadītāju Ingu FREIMANI,
5. 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 telpu nodošanu nomā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 19.12.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
Jaunsardzes un informācijas centra, adrese K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, direktora Aivja
MIRBAHA iesniegumu par O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, telpu nomu.
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4. punkta 4.10. apakšpunktu, kas nosaka, ka šo
noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja nomas objektu,
kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās iestādei publiskas funkcijas vai
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai , atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE) „pret” - nav, „atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. iznomāt Jaunsardzes un informācijas centram, adrese K.Valdemāra iela 10/12,
Rīga, O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 1.stāva
telpas Nr.001-71, 001-70, 001-65, 00164 un 2.stāva telpas Nr.001-55, 001-54, 001-53
ar kopējo platību 200.2 m2 nomā uz 1 gadu, administrācijai un nodrošinājumam,
2.2. noteikt nomas maksas cenu EUR 1.00 (viens euro, nulle centi) par telpu 1 m2 un
PVN,
2.3. slēgt telpu nomas līgumu ar Jaunsardzes un informācijas centru,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
20. §
Par Skrundas novada domes 29.09.2017. sēdes (prot. Nr. 6, 3.§) lēmuma “Par Skrundas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2018.gadā”
apstiprināšanu” atcelšanu
L. ROBEŽNIECE
Ņemot vērā Skrundas novada pašvaldībā saņemtās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 11.10.2017. Nr. 1-18/7750 un 06.12.2017. Nr. 1-18/9391 vēstules par iebildumiem
par saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2018.gadā” un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka „dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos
likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 10 (Andrejs SALMINS, Dzintars
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ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE),
“pret” – 1 (Benita LIELĀMERE), “atturas” – 2 (Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA),
Skrundas novada Skrundas novada dome nolemj:
Atcelt Skrundas novada domes 29.09.2017. sēdes (prot. Nr. 6, 3.§) lēmumu
„Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2017 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
2018.gadā” apstiprināšanu”.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo komiteju apvienoto sēdi sasaukt 18.01.2018., plkst.
0800, kārtējo domes sēdi – 25.01.2018., plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0820
Sēdi vadīja

L. Robežniece
28.12.2017.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
28.12.2017.
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