LATVIJAS REPUBLIKA

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda, LV – 3326
tālr.63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 8
Skrundas novadā, Skrundā
2011. gada 26. maijā
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2011 “Grozījumi 2011. gada 25. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 3/2011 “Skrundas novada pašvaldības 2011. gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
3. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
4. Par īres maksas starpības segšanu
5. Par telpu nomu Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē
6. Par siltā ūdens cirkulācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku dzīvojamai mājai Liepājas ielā
6, Skrundā, Skrundas novadā
7. Par izmaiņām Skrundas novada domes 26.08.2010. sēdes (prot. Nr. 12, 29.§) lēmumā “Par
ūdenssaimniecības projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada
Kušaiņu ciemā””
8. Par izmaiņām Skrundas novada domes 26.08.2010. sēdes (prot. Nr. 12, 30.§) lēmumā “Par
ūdenssaimniecības projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada
Cieceres ciemā””
9. Par izmaiņām Skrundas novada domes 29.10.2010. sēdes (prot. Nr. 18, 16.§) lēmumā “Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta “Skrundas novada
Raņķu pagasta Raņķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai”
10. Par apkures katlu nodošanu apsaimniekošanā
11. Par Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas grupas slēgšanu vasarā
12. Par zemes gabala daļas iznomāšanu
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Dīķa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
14. Par zemes gabalu apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu
15. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
16. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu
17. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
18. Par dzīvokļu piešķiršanu
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
20. Par atļauju amatpersonai savienot amatus
21. Par N. K. iesniegumu
22. Par Nīkrāces pagasta dzīvojamās mājās ieguldītā Valsts kases aizdevuma atmaksu
23. Par zemes gabala platības precizēšanu, apgrūtinājumu noteikšanu un zemes gabala skices
apstiprināšanu
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24. Par adreses piešķiršanu
1. §
Par saistošo noteikumu Nr. 5/2011 “Grozījumi 2011. gada
25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2011 “Skrundas novada
pašvaldības 2011. gada budžets”” apstiprināšanu
A. ZANKOVSKIS
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par
budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu, kas nosaka, ka
“pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem
pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības
mājaslapā internetā. Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta
grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Uz saistošajiem noteikumiem par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem nav attiecināmi šā likuma
45.panta otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās un astotās daļas noteikumi” un likumu
„Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot, „par” - 8 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inga
FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2011 “Grozījumi 2011. gada 25. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3/2011 “Skrundas novada pašvaldības 2011. gada
budžets”” (pielikums Nr. 1 uz 2 lpp.).
2. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
A. ZANKOVSKIS
Pamatojoties uz LR 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 zemes
starpgabalu, kas piegul 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)”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS,
Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra
VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Pārdot par brīvu cenu Ls 3 000.00 (trīs tūkstoši latu) nekustamo īpašumu “Penišķi”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …, ar kopējo platību
2.05 ha,
2. Pārdot par brīvu cenu Ls 1 700.00 (viens tūkstotis septiņi simti latu) nekustamo
īpašumu Kušaiņu ielā 3, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
…, ar kopējo platību 0.2543 ha,
3. Uzaicināt A. K., dzīvo …, Skrundas novadā, un A. D., dzīvo …, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā,
divu nedēļu laikā noslēgt pirkuma līgumus,
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI un
grāmatvedi Ingu FLUGRĀTI.
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3. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas
protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2 no 16.05.2011. un izsoles noteikumus.
2. Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
1. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt
pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu
instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo
īpašumu projekta galasaņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai
pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8.
panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus
apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var
iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas
lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura
apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām.
(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura
organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku
līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā
īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā attiecīgās
pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja
nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā
īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami
attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas
kopējā nosacītā cena pārsniedz 2500 latus, — arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sludinājumi
par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek publicēti
pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma
tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums
par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka
sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav
pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 2500 latus, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai
atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības
mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1000 latus, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja
tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inga
FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu apbūvētu zemes gabalu
“Lēģernieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls 500.00 (pieci
simti latu un 00 santīmi),
2.2. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu apbūvētu zemes gabalu
“Dzelda - 7”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls
1800.00 (viens tūkstotis astoņi simti latu un 00 santīmi),
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2.3. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 2 no
16.05.2011. (pielikums Nr. 2 uz 1 lp.),
2.4. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma apbūvēta
zemes gabala “Lēģernieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …
(zemes platība 0.36 ha), izsoli,
2.5. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma apbūvēta
zemes gabala “Dzelda - 7”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
… (zemes platība 1287 m2), izsoli,
2.6. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma apbūvēta zemes gabala “Lēģernieki”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 3 uz 4 lpp.),
2.7. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma apbūvēta zemes gabala “Dzelda - 7”,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 4 uz
3 lpp.),
2.8. ievietot sludinājumu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Kurzemnieks”, ņemot
vērā LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta un 12. panta
nosacījumus.
4. §
Par īres maksas starpības segšanu
A. ZANKOVSKIS
1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1.1. Skrundas novada pašvaldībā 19.04.2011. saņemts SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” valdes priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA iesniegums par īres un
apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Rudbāržu pagasta dzīvojamām mājām
“Grenčukrogs” un “Vijolītes”, radušos naudas starpību starp apsaimniekošanas maksu
un īri Ls 70.56 mēnesī apmaksāt no budžeta līdzekļiem līdz lēmums par īres maksas
paaugstināšanu stājas spēkā,
1.2. Skrundas novada pašvaldībā 19.04.2011. saņemts SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” valdes priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA iesniegums par īres un
apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Nīkrāces pagasta daudzdzīvokļu mājām un
radušos naudas starpību starp apsaimniekošanas maksu un īri Ls 391.76 mēnesī
apmaksāt no budžeta līdzekļiem līdz lēmums par īres maksas paaugstināšanu stājas
spēkā,
1.3. Skrundas novada domes 28.04.2011. sēdē (prot. Nr. 5) pieņemts lēmums jautājumu par īres maksas starpību skatīt 2011. gada maija mēneša kārtējā domes
sēdē.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka “lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un
lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus”, atklāti balsojot, „par” – 7 (Gunta
STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS), “pret” - 1 (Inga FLUGRĀTE),
„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apmaksāt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pašvaldībai piederošo dzīvokļu
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, īres maksas starpību Ls 141.12 (viens simts
četrdesmit viens lats un 12 santīmi) apmērā,
2.2. apmaksāt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pašvaldībai piederošo dzīvokļu
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, īres maksas starpību Ls 783.52 (septiņi simti
astoņdesmit trīs lati un 52 santīmi) apmērā,
2.3. finansējuma avots – 2011. gada budžeta mājokļu apsaimniekošanai paredzētie
līdzekļi,
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2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI.
Domes sēdei pievienojas deputāte Santa LENCBERGA. Pārējie darba kārtības jautājumi tiek
izskatīti ar viņas klātbūtni.
5. §
Par telpu nomu Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 17.05.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
iesniegumu par telpu nomu no 01.06.2011. kases operāciju veikšanai Nīkrāces pakalpojumu
pārvaldē .
2. Pamatojoties uz LR MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.10. punktu, 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 vai kapitālsabiedrībai publiskās funkcijas
nodrošināšanai”, 7. punktu, kas nosaka, ka “lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai
amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus
šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam”, 54. punktu, kas nosaka, ka
“ja nomas objektu iznomā publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas
funkcijas veikšanai, nomas maksu nosaka saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem”, 70. punktu,
kas nosaka, kādi nosacījumi jāietver telpu nomas līgumā, atklāti balsojot, „par” – 9 (Gunta
STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa
LENCBERGA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. iznomāt SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. … uz nenoteiktu laiku
telpu Nr. 7, 13.0 m2 platībā (plāns – pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.) “Nīkrāces pagasta
padomē”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
2.2. noslēgt telpu nomas līgumu, nosakot nomas maksu Ls 0.20/m2 + PVN,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI.
6. §
Par siltā ūdens cirkulācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku
dzīvojamai mājai Liepājas ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 17.05.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
iesniegumu par siltā ūdens cirkulācijas izmaksu aprēķinu metodikas apstiprināšanu
dzīvojamai mājai Liepājas ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas
nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti
balsojot, „par” – 8 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE,
Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa
LENCBERGA), “pret” - nav, „atturas” – 1 (Gunta STEPANOVA), Skrundas novada dome
nolemj:
- Apstiprināt siltā ūdens cirkulācijas izmaksu aprēķinu metodiku dzīvojamai mājai
5

Liepājas ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā (pielikums Nr. 6 uz 1 lpp.).
7. §
Par izmaiņām Skrundas novada domes 26.08.2010. sēdes (prot. Nr. 12, 29.§)
lēmumā “Par ūdenssaimniecības projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā””
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 18.05.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
iesniegumu par nepieciešamām izmaiņām domes lēmumā “Par ūdenssaimniecības projektu
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” no 26.08.2010.
2. Ņemot vērā 20.12.2010. grozījumus LR likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” un
Eiropas Komisijas 28.11.2005. lēmumu par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 86. panta 2.
punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažādiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, atklāti balsojot, “par” - 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa LENCBERGA, Gunta STEPANOVA), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt izmaiņas Skrundas novada domes 26.08.2010. sēdes (prot. Nr. 12. 29.§)
lēmuma “Par ūdenssaimniecības projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Skrundas novada Kušaiņu ciemā”” 2. punkta tabulā “Projekta finanšu avoti”, izsakot
to sekojošā redakcijā:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.finansējums attiecināmajām izmaksām
Skrundas novada pašvaldības budžets
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” kredīts
ES ERAF finansējums
finansējums neattiecināmajām izmaksām (PVN) SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” finanšu resursi

Lati
293 649.94
240 777,80
9 897,80
26 218,87
204 661,13
52 872.14

%
100%
4,11%
10.89%
85%

2.2. pagarināt 03.01.2008. noslēgto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu
pārvaldes līgumu Nr. 93/08, nosakot līguma darbības beigu termiņu 31.12.2018.,
2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētājam Aivaram RUDZROGAM.
8. §
Par izmaiņām Skrundas novada domes 26.08.2010. sēdes (prot. Nr. 12, 30.§)
lēmumā “Par ūdenssaimniecības projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā””
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 18.05.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
iesniegumu par nepieciešamām izmaiņām domes lēmumā “Par ūdenssaimniecības projektu
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā”” no
26.08.2010.
2. Ņemot vērā 20.12.2010. grozījumus LR likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” un
Eiropas Komisijas 28.11.2005. lēmumu par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 86. panta 2.
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punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažādiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, atklāti balsojot, “par” - 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa LENCBERGA, Gunta STEPANOVA), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt izmaiņas Skrundas novada domes 26.08.2010. sēdes (prot. Nr. 12. 30.§)
lēmuma “Par ūdenssaimniecības projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Skrundas novada Cieceres ciemā”” 2. punkta tabulā “Projekta finanšu avoti”, izsakot
to sekojoši:

Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.finansējums attiecināmajām izmaksām
Skrundas novada pašvaldības budžets
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” kredīts
ES ERAF finansējums
finansējums neattiecināmajām izmaksām (PVN) SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” finanšu resursi

Lati
183 568.64
150 526,60
7 381,00
15 197,99
127 947,61
33 042.04

%
100%
4,90%
10,1%
85%

2.2. pagarināt 03.01.2008. noslēgto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu
pārvaldes līgumu Nr. 93/08, nosakot līguma darbības beigu termiņu 31.12.2018.,
2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētājam Aivaram RUDZROGAM.
9. §
Par izmaiņām Skrundas novada domes 29.10.2010. sēdes (prot. Nr. 18, 16.§)
lēmumā “Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par
saistībām projekta “Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu ciema
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai”
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētāja Aivara RUDZROGA 18.05.2011. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
iesniegumu par nepieciešamām izmaiņām domes lēmumā “Par tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta “Skrundas novada Raņķu pagasta
Raņķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai”” no 29.10.2010.
2. Ņemot vērā 20.12.2010. grozījumus LR likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” un
Eiropas Komisijas 28.11.2005. lēmumu par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 86. panta 2.
punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažādiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, atklāti balsojot, “par” - 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa LENCBERGA, Gunta STEPANOVA), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt izmaiņas Skrundas novada domes 29.10.2010. sēdes (prot. Nr. 18. 16.§)
lēmuma “Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
projekta “Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
īstenošanai” 3. punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:
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Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.finansējums attiecināmajām izmaksām
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
finansējums (pašvaldības galvots kredīts)
ES ERAF finansējums
finansējums neattiecināmajām izmaksām (PVN) SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” finanšu resursi

Lati
256 939,61
210 630,75
31 594,62

%
100%
15%

179 036,13
46 308,86

2.2. pagarināt 30.08.2010. noslēgto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu
pārvaldes līgumu Nr. 5-43-3/99/2010, nosakot līguma darbības beigu termiņu
31.12.2018.,
2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētājam Aivaram RUDZROGAM.
10. §
Par apkures katlu nodošanu apsaimniekošanā
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izvērtē iespēju nodot apsaimniekošanā apkures katlus iedzīvotāju
sapulcēs Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprinātiem daudzdzīvokļu māju
pārstāvjiem.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 26.04.2011. saņemts iesniegums no …, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, mājas iedzīvotājiem par vēlēšanos arī turpmāk mājas apkures
sistēmu apkalpot pašiem,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.04.2011. saņemts iesniegums no …., Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, mājas iedzīvotājiem par vēlēšanos
turpināt
pašiem
māju
nodoršināt ar siltumagādi,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 31.03.2011. saņemts iesniegums no …, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, mājas iedzīvotājiem ar lūgumu atstāt mājā
iepriekšējo
kurināšanas sistēmu,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 06.04.2011. saņemts iesniegums no …, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, mājas iedzīvotājiem ar lūgumu atstāt mājā
iepriekšējo
kurināšanas sistēmu.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka “pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves
atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) netakrīgi no tā,
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”, 21.panta otro daļu, kas nosaka, ka “domes darbībai
un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem”, atklāti balsojot, “par” - 9 (Andris Vilnis
SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra
VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa LENCBERGA, Gunta
STEPANOVA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atļaut nodrošināt apkuri daudzdzīvokļu mājās …, …, …,
…, …, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, šo māju dzīvokļu
īpašniekiem ar māju pagrabos uzstādītiem
māju apkures katliem, slēdzot par to līgumus ar minēto māju dzīvokļu īpašnieku sapulcēs
apstiprinātiem pilnvarotiem pārstāvjiem,
3.2. uzdot izpilddirektoram Vilnim GRĀVELIM sagatavot lēmuma 3.1.punktā
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85%

norādīto līguma projektu,
3.3. priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI noslēgt lēmuma 3.1.punktā minētos
līgumus ar iedzīvotāju sapulcēs apstiprinātiem dzīvojamo māju … ., …, …, …,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pilnvarotiem pārstāvjiem
par
apkures
katlu
apsaimniekošanu.
11. §
Par Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas grupas slēgšanu vasarā
A. ZANKOVSKIS, S. RUMPE, A. ZĪDERE, S. LENCBERGA, G. STEPANOVA
1. Skrundas novada dome izskata Nīkrāces pamatskolas direktores Svetlanas RUMPES
Skrundas novada pašvaldībā 13.05.2011. saņemto iesniegumu par Nīkrāces pamatskolas
pirmsskolas grupas slēgšanu no 01.06.2011. līdz 31.08.2011. finansiālu apstākļu un
darbinieku ikgadējo atvaļinājumu dēļ. Sēdes vadītājs Ainārs ZANKOVSKIS dod vārdu
Nīkrāces pamatskolas direktorei Svetlanai RUMPEI, kura informē, ka iestāde pirmsskolas
grupai pedagogu var nodrošināt tikai līdz plkst. 1400, bet tos dažus vecākus, kuri būtu gatavi
vest bērnus vasarā uz pirmsskolas grupu, šāds darba laiks neapmierina. Bērnu vecāki sapulcē
tika informēti un visi kopīgi nolēma, ka pirmsskolas grupa uz vasaras mēnešiem tiks slēgta.
Deputāte Aldona ZĪDERE iebilst par pirmsskolas grupas slēgšanu vasarā.
Savu viedokli izsaka deputāte Santa LENCBERGA, Gunta STEPANOVA, Inga FLUGRĀTE.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas
nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti
balsojot, „par” – 8 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa
LENCBERGA, Gunta STEPANOVA), “pret” - 1 (Aldona ZĪDERE), „atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
- Piekrist slēgt Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas grupu no 01.06.2011. līdz
31.08.2011. finansiālu apstākļu dēļ un darbinieku ikgadējā atvaļinājuma laikā.
12. §
Par zemes gabala daļas iznomāšanu
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata LPKS „…”, reģ. Nr. …, valdes locekļa V. J.Skrundas
novada pašvaldībā 18.04.2011. saņemto iesniegumu par zemes gabala daļas iznomāšanu.
2. Ņemot vērā to, ka LPKS „…”, reģ. Nr. …, parāds par attīrīšanas stacijas pakalpojumiem uz
23.05.2011. sastāda Ls 1798.34 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit astoņi lati un 34
santīmi) un pamatojoties uz LR MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot, “par” - 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa LENCBERGA, Gunta STEPANOVA), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. slēgt vienošanos ar LPKS „….”, reģ. Nr. …., par
parāda Ls 1798.34 (viens
tūkstotis septiņi simti deviņdesmit astoņi lati un 34 santīmi)
apmērā
nomaksu
par
attīrīšanas stacijas pakalpojumiem,
2.2. pēc parāda nomaksas iznomāt zemes gabala daļu 2.2 ha platībā „Muižarājos”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr…. uz 12 gadiem,
apbūvei,
2.3. noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksu gadā 1.5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības (kadastrālā vērtība Ls 657), t.i. Ls 9.86 (deviņi lati un 86 santīmi),
2.4. noteikt nomas maksu gadā 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
(kadastrālā vērtība 657 Ls), t.i. Ls 9.86 (deviņi lati un 86 santīmi); nekustamā īpašuma
nodokļa maksa un nomas maksa mainās atkarībā no zemes kadastrālās vērtības,
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2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
13. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
Dīķa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par zemes gabala sadalīšanu un nosacījumu noteikšanu zemes ierīcības sadales
projekta izstrādei.
2. Pamatojoties uz LR „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, MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” no 11.12.2007. 11.punktu, kas nosaka, ka projekta izstrādes
procesā vietējā pašvaldība, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto
grafisko pielikumu: 1)pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un
nosacījumiem; nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām
projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses; 2)nosaka prasības grafiskās daļas
izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni; 3)var uzdot konkretizēt nekustamā
objekta apgrūtinājumus; 4)var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas
virszemes vai apakšzemes komunikācijām, ja tām noteiktas aizsargjoslas; 5)var noteikt
izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, zemes lietu speciālista
Normunda DANENBERGA zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā
īpašuma Dīķa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, “par” - 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona
ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE,
Santa LENCBERGA, Gunta STEPANOVA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Dīķa ielā 6, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …, zemes ierīcības
projektu
sakarā ar zemes gabala sadalīšanu,
3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Skrundas novada Nīkrāces pagasta
teritorijas plānojumu no 10.06.2010.,
3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
14. §
Par zemes gabalu apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
sagatavoto lēmuma projektu par zemes gabalu apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu.
Skrundas novada pašvaldībā 18.04.2011. saņemts A. M., dzīvo …, iesniegums par zemes
gabalu apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
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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”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,atklāti
balsojot, „par” – 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE,
Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa
LENCBERGA, Gunta STEPANOVA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. apvienot zemes gabalus ar kadastra Nr. … un …, apvienotiem zemes gabaliem
piešķirt nosaukumu „Rožakmens”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
zemes gabalu lietošanas mērķis – 0101 – lauksaimniecība,
2.2. apvienot zemes gabalus ar kadastra Nr. … un …., apvienotiem zemes gabaliem
piešķirt nosaukumu „Jāņlauks”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes
gabalu lietošanas mērķis – 0101 – lauksaimniecība,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
15. §
Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
sagatavoto lēmuma projektu par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. Skrundas
novada pašvaldībā 11.05.2011. saņemts E. S., dzīvo … pagastā, Kuldīgas novadā, iesniegums
par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
2. Pamatojoties uz LR 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”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,atklāti
balsojot, „par” – 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE,
Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa
LENCBERGA, Gunta STEPANOVA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. sadalīt saimniecību „…”, … pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam zemes
gabalam ar kadastra Nr. …, 6.4 ha platībā piešķirt nosaukumu „Lejupes”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320, zemes lietošanas
mērķis – 0201 – mežsaimniecība,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
16. §
Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
sagatavoto lēmuma projektu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu. Skrundas
novada pašvaldībā 21.04.2011. saņemts K. B., dzīvo … pagastā, Skrundas novadā,
iesniegums par ēku īpašuma izveidošanu un adreses apstiprināšanu.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
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ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,atklāti
balsojot, „par” – 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE,
Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa
LENCBERGA, Gunta STEPANOVA), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. izveidot ēku īpašumu un dzīvojamai mājai ar kadastra Nr. …, kūtij ar kadastra Nr.
… un šķūnim ar kadastra Nr. …
piešķirt nosaukumu un adresi „Poriņi”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3325,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
17. §
Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par uzņemšanu
dzīvokļu rindā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 28.04.2011. saņemts V. S., dzīvo … pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums par iespēju īrēt pašvaldības dzīvokli,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 26.04.2011. saņemts J. K., dzīvo …. pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums par dzīvokļa piešķiršanu … pagastā, Skrundas novadā,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 28.04.2011. saņemts I. O., dzīvo … pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums par dzīvokļa piešķiršanu,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 16.05.2011. saņemts D. R., dzīvo … pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums par dzīvokļa piešķiršanu …. pagastā, Skrundas novadā.
3. Pamatojoties uz LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. pantu, kas
nosaka kārtību, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, atklāti
balsojot „par” - 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa
LENCBERGA, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1.1. uzņemt V. S., dzīvo … pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Raņķos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā,
3.1.2. uzņemt J. K., dzīvo … pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā,
3.1.3. uzņemt I. O., dzīvo … pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā,
3.1.4. uzņemt D. R., dzīvo …pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā.
3.1.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas vietnieci
Nadiju ZANKOVSKU.
18. §
Par dzīvokļu piešķiršanu
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvokļu
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piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 28.04.2011. saņemts V. S., dzīvo … pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums par iespēju īrēt pašvaldības dzīvokli,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 26.04.2011. saņemts J. K., dzīvo … pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums par dzīvokļa piešķiršanu …pagastā, Skrundas novadā,
2.3. ar Skrundas novada domes 25.02.2011. (prot. Nr. 3, 9.§) lēmumu dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Rudbāržos kā persona, kas ar dzīvojamo platību
nodoršināma vispārējā kārtībā, uzņemta V.V. L., dzīvo …, Skrundas novadā,
2.4. ar Skrundas novada domes 28.04.2011. (prot. Nr. 5, 25.§) lēmumu dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Rudbāržos kā persona, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā, uzņemta A. G., dzīvo … pagastā, Skrundas novadā,
2.5. ar Skrundas novada domes 28.04.2011. (prot. Nr. 5, 25.§) lēmumu dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā persona, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā, uzņemta G. B., dzīvo … pagastā, Skrundas novadā,
2.6. Skrundas novada pašvaldībā 16.05.2011. saņemts D. R., dzīvo … pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums par dzīvokļa piešķiršanu …,… pagastā, Skrundas
novadā.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 4.punktu,
kas nosaka, ka “ir šādi palīdzības veidi: palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants)” un 24.panta otro daļu, kas nosaka, ka “palīdzību īrētās
dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā,
kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida palīdzības saņemšanu”, atklāti balsojot „par” - 9
(Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa LENCBERGA, Gunta
STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt V.S., dzīvo … pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli … pagastā, Skrundas
novadā,
3.2. piešķirt J. K., dzīvo …pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli „… pagastā, Skrundas
novadā,
3.3. piešķirt V. V. L., dzīvo …, Skrundas novadā, dzīvokli … pagastā, Skrundas
novadā,
3.4. piešķirt A. G., dzīvo … pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli … pagastā, Skrundas
novadā,
3.5. piešķirt G. B., dzīvo … pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli …, Skrundas novadā,
3.6. piešķirt D. R., dzīvo … pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli … pagastā, Skrundas
novadā,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas vietnieci
Nadiju ZANKOVSKU.
19. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 11.04.2011. saņemts G. U., deklarētā dzīvesvieta …,
Skrundas novads, iesniegums par I. F., deklarētā dzīvesvieta …, Skrundas novads,
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu,
2.2. nekustamais īpašums …, Skrundas novadā, zemesgrāmatā reģistrēts uz G. U.
vārda,
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2.3. 19.04.2011. I. F. izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas
novada pašvaldībā,
lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. līdz šim brīdim I. F. Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu
paskaidrojumu.
3. Pamatojoties uz MK 11.02.2003. noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte
KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Santa LENCBERGA, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt …, Skrundas novadā, deklarēto dzīvesvietu I. F.,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas vietnieci
Nadiju ZANKOVSKU.
20. §
Par atļauju amatpersonai savienot amatus
A. ZANKOVSKIS, S. LENCBERGA
1. Skrundas novada dome izskata deputātes Santas LENCBERGAS 23.05.2011. Skrundas
novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par domes deputātes amata pienākumu savienošanu ar
biedrības „Darīsim paši!” – koordinatores un ELFLA administratīvās vadītājas amatu,
Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas priekšsēdētājas amatu – amats nav algots,
biedrības „Viduskurzemes tūrisma apvienības” valdes priekšsēdētājas amatu – amats nav
algots, SIA „GFK Custom Research Baltic” – Tautas skaitīšanas pārrauga amata
pienākumiem, SIA „Eurolife Latvia” – finanšu, apdrošināšanas konsultantes amatu, biedrības
„Ilgtspējīgas sabiedrības institūts” – konsultantes amata pienākumiem, slēgt uzņēmuma
līgumus par projektu pieteikumu sagatavošanu ES finansējuma saņemšanai, slēgt uzņēmuma
līgumus par konsultanta – eksperta pakalpojumiem ES projektu vadībā, slēgt uzņēmuma
līgumus par ES projektu vadību, slēgt uzņēmuma līgumus par semināru vadīšanu. Sēdes
vadītājs Ainārs ZANKOVSKIS dod vārdu deputātei Santai LENCBERGAI, kura sniedz
skaidrojumu.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
6.pantu, kas nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā
aktā nav paredzēti valsts amatpersonas savienošanas ierobežojumi, atklāti balsojot, „par” – 8
(Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA), “pret” nav, „atturas” – nav, balsojumā nepiedalās deputāte Santa LENCBERGA, pamatojoties uz
Latvijas Republikas likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:
- Atļaut Skrundas novada domes deputātei Santai LENCBERGAI savienot Skrundas
novada domes deputātes pienākumu pildīšanu ar biedrības „Darīsim paši!” –
koordinatores un ELFLA administratīvās vadītājas amatu, Latvijas Sarkanā Krusta
Kurzemes komitejas priekšsēdētājas amatu, biedrības „Viduskurzemes tūrisma
apvienības” valdes priekšsēdētājas amatu, SIA „GFK Custom Research Baltic” –
Tautas skaitīšanas pārrauga amatu, SIA „Eurolife Latvia” – finanšu, apdrošināšanas
konsultantes amatu, biedrības „Ilgtspējīgas sabiedrības institūts” – konsultantes
amatu, slēgt uzņēmuma līgumus par projektu pieteikumu sagatavošanu ES
finansējuma saņemšanai, slēgt uzņēmuma līgumus par konsultanta – eksperta
pakalpojumiem ES projektu vadībā, slēgt uzņēmuma līgumus par ES projektu vadību,
slēgt uzņēmuma līgumus par semināru vadīšanu.
21. §
14

Par N.K. iesniegumu
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata N. K., dzīvo …, Skrundas novadā, 19.05.2011. Skrundas
novada pašvaldībā saņemto iesniegumu ar lūgumu atļaut atslēgties no centralizētās apkures
sistēmas. Iesniegumam pievienots Saldus BUB akts Nr. 2 no 23.03.2011. par dūmvadu un
ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli, SIA “…” izstrādātas divas apkures sistēmas shēmas,
mājas iedzīvotāju piekrišana par konkrētā dzīvokļa atslēgšanu no centralizētās apkures
sistēmas.
2. Pamatojoties uz LR Enerģētikas likuma 50. pantu, kas nosaka, ka “ēku un būvju
īpašniekiem ir tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu”, 52. pantu, kas nosaka, ka
“ēku un būvju pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai vai atslēgšana no tās
nedrīkst traucēt siltuma saņemšanu pārējiem šīs sistēmas lietotājiem”, Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju domes 12.12.2000. noteikumiem “Noteikumi par centralizētās apkures
sistēmas atslēgšanu dzīvokļos Skrundas pilsētā”, atklāti balsojot, “par” - 9 (Andris Vilnis
SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra
VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Santa
LENCBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atļaut N. K., dzīvo …, Skrundas
novadā, atslēgt centralizēto apkures
sistēmu dzīvoklī, ievērojot Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju domes 12.12.2000.
noteikumu “Noteikumi par centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu dzīvokļos Skrundas
pilsētā” nosacījumus un ievērojot normatīvo
aktu prasības,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Vilni GRĀVELI.
22. §
Par Nīkrāces pagasta dzīvojamās mājās ieguldītā Valsts kases aizdevuma atmaksu
A. ZANKOVSKIS, I. MUCENIECE
1. Sēdes vadītājs Ainārs ZANKOVSKIS dod vārdu finanšu nodaļas vadītājai Inārai
MUCENIECEI, kura sniedz skaidrojumu par Nīkrāces pagasta padomes ņemtā aizdevuma
atmaksas kārtību kopš dzīvojamās mājas Nīkrāces pagastā nodotas apsaimniekošanai SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”.
2. Ņemot vērā to, ka no 01.05.2011. Nīkrāces pagasta dzīvojamās mājas, kurās tika ieguldīts
2007.gadā ņemtais Valsts kases aizdevums, nodotas apsaimniekošanā SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”, un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 6. punktu, kas nosaka, ka “lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi
izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus”, atklāti balsojot, “par” - 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS,
Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs
ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta STEPANOVA, Santa LENCBERGA), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. noteikt, ka Nīkrāces pagasta dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksā ietvertos
Ls 0.05/m2 (tabula – pielikums Nr. 7 uz 1 lpp.) SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
atmaksā Skrundas novada pašvaldībai Valsts kases aizdevuma atmaksai,
2.2. noslēgt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vienošanos pie Skrundas
novada domes 28.12.2010. sēdē apstiprinātā deleģēšanas līguma ar SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
23. §
Par zemes gabala platības precizēšanu,
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apgrūtinājumu noteikšanu un zemes gabala skices apstiprināšanu
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
sagatavoto lēmuma projektu par zemes gabala platības precizēšanu, apgrūtinājumu noteikšanu
un zemes gabala skices apstiprināšanu un SIA „METRUM” uzmērītas zemes vienības
robežas, situācijas un apgrūtinājuma plānus.
2. Pamatojoties LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka,
ka “pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību”, Civillikuma 1231.pantu un
Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta teritorijas plānojumu no 19.06.2006., atklāti balsojot, “par”
- 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Gunta
STEPANOVA, Santa LENCBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. precizēt zemes gabala platību zemes gabalam „Nomaļi”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. … no 0.51 ha uz 0.64 ha un apstiprināt
zemes gabala
robežu skici,
2.2. precizēt zemes gabala platību zemes gabalam „Stīdziņas”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. … no 0.54 ha uz 0.77 ha un apstiprināt
zemes gabala
robežu skici,
2.3. precizēt zemes gabala platību zemes gabalam „Mazpumpuri”, Sieksātē, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. … no 0.14 ha uz 0.33 ha un apstiprināt
zemes
gabala robežu skici,
2.4. noteikt apgrūtinājumu uz zemes gabala „Pilslejas”, Sieksātē, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. …, uz kura atrodas zemes īpašniekam
nepiederošas
ēkas ar kadastra Nr. …, …, …, … un …, un ēkām piešķirt adresi Alejas
iela 8, Sieksāte,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325,
2.5. noteikt teritorijas, kuras var kalpot par pamatu reālservitūta tiesību nodibināšanai
Civillikuma 1231.panta noteiktā kārtībā uz zemes gabaliem „Pilslejas”, Sieksātē,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. …. un kadastra Nr. …,
2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu
DANENBERGU.
24. §
Par adreses piešķiršanu
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
sagatavoto lēmuma projektu par adreses piešķiršanu. Skrundas novada pašvaldībā 19.05.2011.
saņemts D. D., dzīvo … novadā, iesniegums par adreses piešķiršanu.
2. Pamatojoties uz LR 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”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti
balsojot, „par” – 9 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA,
Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Ainārs
ZANKOVSKIS, Santa LENCBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. piešķirt ēku īpašumam „Ražotnes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. …, kas sastāv no divām ēkām: ēkas sakņu-noliktavas, kadastra Nr. …,
ražošanas ēkas-katlu mājas, kadastra Nr. …,
adresi „Ražotnes”, Skrundas pagasts,
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Skrundas novads, LV-3307,
2.2. piešķirt zemes gabalam Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
…, 11.3409 ha platībā, adresi Kalna iela 17, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
.
Sēdi vadīja

A. Zankovskis
26.05.2011.

Sēdi protokolēja

E. Pole
26.05.2011.
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