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SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Skrundā
2018. gada 26. aprīlī

Nr. 5

Sēde sasaukta plkst. 0745
Sēdi atklāj plkst. 0745
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības konsolidētā 2017. gada pārskata apstiprināšanu
2. Par aprūpes nama “Valtaiķi” direktoru
3. Par naudas līdzekļu piešķiršanu XXX
4. Par izbraukuma tirdzniecību Skrundas svētkos
5. Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Skrundas novadā” apstiprināšanu
6. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajos
noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu
izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”
7. Par īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma grozījumiem
8. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2018 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 “Kārtība, kādā
Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma
izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs”” apstiprināšanu
9. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu
10. Par šķūņa uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6209 0030 153, Skrundā, Skrundas
novadā, nojaukšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
12. Par telpu nomas līguma izbeigšanu
13. Par grozījumiem Skrundas novada domes 28.12.2017. sēdes (prot. Nr. 9, 19.§) lēmumā
“Par telpu nodošanu nomā”
14. Par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā
15. Par zemes vienības iznomāšanu nekustamā īpašumā “XXX”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā
16. Par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma “Par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma XXX punkta: “XXX”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, XXX atcelšanu
17. Par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, anulēšanu
18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
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Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Andrejs SALMINS
Dzintars ANKEVICS
Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Aldis ZALGAUCKIS
Aivars RUDZROGA
Ivars GRUNDMANIS
Jānis BRŪVERIS
Valdis PAKULIS
Valters FARNASTS
Juris JAUNZEMS
Ivo BĀRS
Ainārs ZANKOVSKIS

Nepiedalās deputāti:
Gunta STEPANOVA (komandējumā Rīgā)
Klausās:
Finanšu nodaļas vadītāja
Galvenā grāmatvede
Izpilddirektors
Nekustamo īpašumu speciālists
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis

Ināra MUCENIECE
Gunta SVARA
Guntis PUTNIŅŠ
Normunds DANENBERGS
Iveta ROZENFELDE
Inga FREIMANE
Kaspars KUTUĻSKS

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtībā
iebalsojamiem jautājumiem:
1. Par saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu aprūpes namā “Valtaiķi”
2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā
Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot minētos divus jautājumus kopējā sēdes darba kārtībā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31. pantu, kas nosaka, ka Dome var apspriest
tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami
vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem,
atklāti balsojot, “par” – 6 (Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – 5 (Juris JAUNZEMS, Andrejs
SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), Skrundas novada
dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 26.04.2018. sēdes darba kārtību sekojošā redakcijā:
1. Par Skrundas novada pašvaldības konsolidētā 2017. gada pārskata apstiprināšanu
2. Par aprūpes nama “Valtaiķi” direktoru
3. Par naudas līdzekļu piešķiršanu XXX
4. Par izbraukuma tirdzniecību Skrundas svētkos
5. Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Skrundas novadā” apstiprināšanu
6. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajos
noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu
izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”
7. Par īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma grozījumiem
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8. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2018 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 “Kārtība, kādā
Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma
izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs”” apstiprināšanu
9. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu
10. Par šķūņa uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6209 0030 153, Skrundā, Skrundas
novadā, nojaukšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
12. Par telpu nomas līguma izbeigšanu
13. Par grozījumiem Skrundas novada domes 28.12.2017. sēdes (prot. Nr. 9, 19.§) lēmumā
“Par telpu nodošanu nomā”
14. Par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā
15. Par zemes vienības iznomāšanu nekustamā īpašumā “XXX”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā
16. Par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma “Par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma XXX punkta: “XXX”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, XXX atcelšanu
17. Par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, anulēšanu
18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Lēmums par lēmumu projektu:
1. Par saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu aprūpes namā “Valtaiķi”
2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā
iekļaušanu darba kārtībā nav pieņemts, jo tam nepiekrīt divas trešdaļas no klātesošajiem
domes deputātiem.
Turpmākā sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanā piedalās arī deputāti Ainārs
ZANKOVSKIS un Aldis ZALGAUCKIS.
1. §
Par Skrundas novada pašvaldības konsolidētā 2017. gada pārskata apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības konsolidēto 2017. gada
pārskatu.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka „tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par
budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, atklāti balsojot, „par” – 13
(Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības konsolidēto 2017. gada pārskatu
(pielikums Nr. 1 uz 56 lpp.).
2. §
Par aprūpes nama “Valtaiķi” direktoru
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata XXX Skrundas novada pašvaldībā saņemto aprūpes nama
“Valtaiķi” direktores Vijas VĪTOLAS iesniegumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu
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un ar XXX rīkojumu Nr. XXX apstiprināto aprūpes nama “Valtaiķi” direktora amata
kandidāta izvērtēšanas komisijas priekšlikumu par jauna direktora iecelšanu.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 9. punktu, kas nosaka, ka „Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt
amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā
un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS,
Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Viju VĪTOLU, kā aprūpes nama “Valtaiķi”
direktori, ar 07.05.2018. (pēdējā darba diena), pamatojoties uz “Darba likuma” 100.
panta ceturto daļu,
2.2. iecelt Gunitu BIVBĀNI ar 08.05.2018. par aprūpes nama “Valtaiķi” direktori,
profesijas kods 1120 01, slēdzot ar viņu darba līgumu uz nenoteiktu laiku, nosakot
pārbaudes laiku uz trīs mēnešiem un mēneša darba algas likmi XXX EUR (XXX), un
nosakot normālo darba laiku – 40 stundas nedēļā,
2.3. uzdot pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītājai Ingai FREIMANEI
sagatavot un noslēgt līdz 2018. gada 7. maijam darba līgumu ar Gunitu BIVBĀNI,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU, algu grāmatvedi Rutu ERNSTSONI.
Turpmākā sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanā piedalās arī deputāts Jānis BRŪVERIS.
3. §
Par naudas līdzekļu piešķiršanu XXX
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 05.04.2018. pašvaldībā saņemto Pelču speciālās
internātpamatskolas – attīstības centra direktores Ināras OĻENAS iesniegumu ar lūgumu rast
iespēju piešķirt skolas izglītojamam XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, finansiālo
atbalstu, piedaloties Latvijas izlases sastāvā sacensībās 2018 SOEE BOCCE
TOURNAMENT, Luksemburgā (Belvaux, Luxembourg) laika posmā no š.g. 18. maija līdz
21. maijam.
2. Pamatojoties uz 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” – 14 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piešķirt XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, mācās Pelču
speciālās internātpamatskolas – attīstības centrā, finansiālu atbalstu 100,00 EUR
(viens simts euro, nulle centi) apmērā, piedaloties Latvijas izlases sastāvā sacensībās
2018 SOEE BOCCE TOURNAMENT, Luksemburgā (Belvaux, Luxembourg) laika
posmā no š.g. 18. maija līdz 21. maijam,
2.2. finansējuma avots – XXX,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI.
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4. §
Par izbraukuma tirdzniecību Skrundas svētkos
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti
balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
1. Noteikt maksu 7,00 EUR (septiņi euro, nulle centi) mājražotājiem, amatniekiem ar
pašražoto produkciju un rūpnieciski ražotās produkcijas tirgotājiem no citām
pašvaldībām par vienu tirdzniecības vietu Skrundas svētkos no 11.05.2018. līdz
13.05.2018. Stūra ielā, Skrundas kultūras nama apkārtnē un Skrundas estrādē.
2. Noteikt maksu 10,00 EUR (desmit euro, nulle centi) ēdināšanas pakalpojuma,
alkohola tirdzniecības pakalpojuma sniedzējiem un alkohola tirgotājiem par vienu
tirdzniecības vietu Skrundas svētkos no 11.05.2018. līdz 13.05.2018. Stūra ielā,
Skrundas kultūras nama apkārtnē un Skrundas estrādē,
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas kultūras nama direktorei Ditai
ŅUŅĒVICAI.
5. §
Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika Skrundas novadā” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta
d) apakšpunktu, kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto
siltumenerģiju”, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas); Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “Publiskas personas orgāns un
amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par pārvaldes
lēmuma pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu
pildīšanu, uzvedības noteikumiem, darba aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas
attiecas uz iestādes darbību (iekšējie noteikumi)”, atklāti balsojot, “par” – 14 (Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS,
Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis
BRŪVERIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika Skrundas novadā” (pielikums Nr. 2 uz 10 lpp.),
2. Noteikt, ka par lēmuma izpildi un noteikumu īstenošanu atbildīga SIA „Skrundas
komunālā saimniecība”,
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
6. §
Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajos
noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu
izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”
L. ROBEŽNIECE
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1. Skrundas novada dome izskata attīstības komitejas sagatavotos precizējumus Skrundas
novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017 „Par sadzīves
notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un
lietošanas kārtību Skrundas novadā” pēc 27.10.2017. pašvaldībā saņemtās LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstules Nr. 1-18/8185 no 27.10.2017. par
precizējumu nepieciešamību pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr.
4/2017.
2. Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus un
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu, atklāti balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS,
Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis
BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošo noteikumu
Nr. 4/2017 „Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves,
reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā” precizēto redakciju
(pielikums Nr. 3 uz 6 lpp.).
7. §
Par īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikuma grozījumiem
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka
“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas” un
61. panta trešo daļu, kas nosaka, ka „valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar
domes apstiprinātajiem nolikumiem”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS,
Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis
BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Skrundas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un
iznomāšanas komisijas nolikumā,
2. Izteikt nolikuma 15. punktu šādā redakcijā:
“15. Komisiju izveido Dome 7 cilvēku sastāvā, t.sk. Komisijas priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja vietnieks un 5 locekļi.”,
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības tehnisko sekretāri Daci BUĶELI.
8. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2018 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 “Kārtība,
kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas
vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2017. gada
27. jūnija noteikumu Nr. 371 ,,Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 9. un 10.
punktiem, atklāti balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5/2018
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos
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noteikumos Nr. 8/2011 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada
vispārizglītojošās iestādēs”” (pielikums Nr. 4 uz 4 lpp.).
9. §
Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir
pienākums savā administratīvajā teritorijā atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu
nometnes, likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka
,,dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 14
(Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE,
Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu un radošo
darbnīcu projektu konkursa nolikumu (pielikums Nr. 5 uz 8 lpp.),
2. Izveidot projektu konkursa iesniegumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Inga FLUGRĀTE – Izglītības nodaļas vadītāja – komisijas priekšsēdētāja,
Dace GRĀVELE – novada izglītības darba metodiķe - komisijas
priekšsēdētājas vietniece,
Loreta ROBEŽNIECE – Domes priekšsēdētāja - komisijas locekle,
Gunta STEPANOVA – Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšsēdētāja - komisijas locekle,
Baiba EVERSONE – jaunatnes lietu speciāliste - komisijas locekle.
10. §
Par šķūņa uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
6209 0030 153, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada Būvvaldes vadītāja Kaspara UPENIEKA
sagatavoto lēmuma projektu par šķūņa uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6209 003
0153, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada Būvvaldes būvinspektore Iveta HEIDENA 11.04.2018.
sastādījusi atzinumu par būves pārbaudi Nr. BIS/BV-19.9-2018-2934 īpašumā ar
kadastra apzīmējumu 6209 003 0153, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums (kadastra Nr. 6209 003 0153) sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6209 003 153. Norādītā nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs
ir Skrundas novada pašvaldība. Pamatojums iepriekš minētajam - dati Nekustamā
īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā,
2.3. uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6209 0030 153 atrodas zemesgrāmatā
neierakstīta un Valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta ēka. Ēkas viena daļa
ir sagruvusi, nesošās konstrukcijas zaudējušas noturību. Ēka atrodas avārijas stāvoklī,
tā ir vidi degradējoša, bīstama ekspluatācijai, tās tehniskais stāvoklis rada draudus
cilvēku drošībai un veselībai,
2.4. Civillikuma 968. pants nosaka, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka
atzīstama par tās daļu,
2.5. Civillikuma 1084. pants nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu
sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne
kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem,
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2.6. Būvniecības likuma 9. pants nosaka, ka būve projektējama, būvējama un
ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību
šādām būtiskām prasībām, tostarp mehāniskai stiprībai, stabilitātei, ugunsdrošībai un
vides aizsardzībai,
2.7. nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6209 003 0153 tiesiskais valdītājs ir pārkāpis
Būvniecības likuma 21. panta ceturto daļu, kura nosaka, ka būves īpašnieks nodrošina
būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma
9. pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām.
3. Pamatojoties uz Būvniecības likuma 21. panta devīto daļu, kas nosaka, ka “ja būve ir
pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā
ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Šā
lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot,
“par”- 14 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE,
Jānis BRŪVERIS), “pret”- nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. veikt šķūņa uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6209 0030 153, Skrundā,
Skrundas novadā, nojaukšanu,
3.2. izstrādāt ēkas nojaukšanas dokumentāciju un ēkas nojaukšanu veikt saskaņā ar
Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 „Ēku
būvnoteikumi”.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/3 no 11.04.2018. 3.§.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
3. punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks
vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei”, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas mantu par brīvu
cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā
gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants)” un 44.panta 8.daļas
1.punktu, kas nosaka, ka „tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei
pieguļ attiecīgais zemes starpgabals”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS,
Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis
BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu XXX EUR (XXX) nekustamo īpašumu - zemi XXX
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 1,68 ha,
2.2. uzaicināt viena mēneša laikā XXX, personas kods XXX, dzīvo „XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, noslēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma
- zemes „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iegādi,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
12. §
Par telpu nomas līguma izbeigšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata XXX, personas kods XXX, iesniegumu par nomas objekta
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XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma laušanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 07.09.2018. Skrundas novada
pašvaldībai ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX, Rīga, noslēgts telpu un piegulošās
zemes XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums ar kopējo platību 398,7 m2, nosakot
nomas maksu XXX EUR (XXX) gadā un PVN.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt
pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), “pret” - nav, „atturas” –
nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izbeigt ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX, Rīga, telpu un piegulošās
zemes XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu ar 01.05.2018.,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
13. §
Par grozījumiem Skrundas novada domes
28.12.2017. sēdes (prot. Nr. 9, 19.§) lēmumā “Par telpu nodošanu nomā”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības izpilddirektora Gunta PUTNIŅA priekšlikumu
par O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, telpu nomas
maksas izmaiņām Jaunsardzes un informācijas centram.
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” – 14 (Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS,
Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis
BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. grozīt Skrundas novada domes 28.12.2017. sēdes (prot. Nr. 9, 19.§) lēmumu “Par
telpu nodošanu nomā”,
2.2. izteikt Lēmuma 2.1. punktu šādā redakcijā:
“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, 00154, 001-53 ar kopējo platību 200,2 m2 nomā uz 5 gadiem administrācijai un
nodrošinājumam,”,
2.3. izteikt Lēmuma 2.2. punktu šādā redakcijā:
“2.2. noteikt nomas maksas cenu 1,25 EUR (viens euro, divdesmit pieci centi) par
telpu 1 m2 un PVN,”,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
14. §
Par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā
“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
9

1. Skrundas novada dome izskata XXX pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Rudbārži,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par zemes vienības iznomāšanu „XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu” un Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” III daļu, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti
balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienību 0,6313 ha platībā nekustamā
īpašumā „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, uz 5
gadiem, lietošanas mērķis - 0101 – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
2.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības,
2.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot zemes
nomas līgumu,
2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
15. §
Par zemes vienības iznomāšanu nekustamā īpašumā
“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata XXX pašvaldībā saņemto XXX iesniegumu par zemes
vienības iznomāšanu zem garāžas Nr. XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība „XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, 0,0042 ha platībā piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas
novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu „Par pašvaldībai
piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”,
2.2. uz zemes vienības atrodas XXX piederoša garāža Nr. XXX saskaņā ar XXX
vienošanos, kas sastādīta Skrundas novada bāriņtiesā, reģistra Nr. XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu” un Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” III daļu, Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti
balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. iznomāt zemes vienību 0,0042 ha platībā nekustamā īpašumā „XXX”,
10

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, XXX, personas
kods XXX, uz 5 gadiem, lietošanas mērķis - XXX,
2.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības,
2.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot zemes
nomas līgumu,
2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
16. §
Par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma
“Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma XXX. punkta:
“XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, XXX atcelšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13,
7.§) lēmuma „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma XXX. punkta:
„XXX”, Skrundas pagasts, XXX atcelšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. saimniecības „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes lietotājai XXX
ar Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma „Par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma XXX. punktu izbeigtas zemes
lietošanas tiesības,
2.2. saskaņojot informāciju ar zemes lietotāju XXX, tika konstatēts, ka zemes
lietotāja ir noslēgusi līgumu 26.07.2000. ar Zemes un Hipotēku banku par nekustamā
īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes izpirkšanu.
3. Pamatojoties uz iepriekš minēto un LR 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 paredzētos gadījumos”, atklāti
balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. atcelt Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma „Par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma XXX. punktu: „XXX”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, XXX,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
17. §
Par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, anulēšanu.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka
„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars
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GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. anulēt nosaukumu nekustamajam īpašumam - zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu XXX un ēkām XXX, Skrunda, Skrundas novads,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
18. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu
nekustamam īpašumam “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „XXX”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Rīga,
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības
projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8. panta 3. punktu, kas nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, 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” – 14 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS,
Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), “pret” – nav, “atturas” –
nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „XXX”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Rīga, izstrādāto
zemes ierīcības projekta lietu par nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmām zemes vienībām: 9,1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX
un 11,5 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, nosaukumu „XXX”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, zemes vienību lietošanas mērķi – 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 48,5 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
19. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
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1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības 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 26.03.2018. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses
XXX, Skrundā, Skrundas novadā, jo viņš tur ilgstoši nedzīvo,
2.2. 26.03.2018. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.3. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.
3. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu
pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana,
Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 72 ”Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA,
Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav,
„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā,
Skrundas novadā,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas
vadītāju Ingu FREIMANI,
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā (Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam
ar ierakstītu pasta sūtījumu).
Deputāts Aivars RUDZROGA ierosina izsludināt sēdes pārtraukumu, lai noskaidrotu, kas
noteikts likuma “Par pašvaldībām” 31. pantā. Šajā pantā noteikts, ka “domes 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.”.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina uzklausīt pašvaldības administratīvo lietu
nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES skaidrojumu par sagatavoto lēmuma projektu “Par
saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu aprūpes namā “Valtaiķi””.
Loreta ROBEŽNIECE paskaidro, ka 23.04.2018. deputātiem tika izsūtīta domes sēdes darba
kārtība ar iebalsojamiem jautājumiem. Līdz domes sēdei no deputātiem nav saņemti
iebildumi par iebalsojamiem jautājumiem.
Inga FREIMANE iepazīstina deputātus ar sagatavoto lēmuma projektu par saimniecisku un
organizatorisku pasākumu veikšanu aprūpes namā “Valtaiķi”. Finanšu izlietojums 2017. gadā
par produktu iegādi aprūpes namā “Valtaiķi” bija 2,76 eiro uz vienu cilvēku diennaktī un
personāla atalgojums 1,62 eiro, kopā – 4,38 eiro uz vienu cilvēku diennaktī (neieskaitot
elektrības, ūdens un amortizācijas izdevumus), bet veicot iepirkumu, cena – 4,13 eiro uz
vienu cilvēku diennaktī. Būtu lietderīgi, ka no 2018. gada 1. jūnija aprūpes namā “Valtaiķi”
ēdināšanas pakalpojums tiktu pirkts kā ārpakalpojums, ievērojot Publisko iepirkumu likumā
noteikto kārtību un līdz ar to aprūpes namam nebūtu nepieciešams nodarbināt ēdināšanas
bloka darbiniekus.
Deputāti diskutē par ēdināšanas pakalpojuma izmaksām pēc iepirkuma procedūras.
Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes pārtraukumu 5 minūtes un pēc pārtraukuma
atkārtoti balsot par iebalsojamo jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā.
Deputāti vienbalsīgi piekrīt Loretas ROBEŽNIECES ierosinājumam.
Sēdes pārtraukums pasludināts plkst. 0807.
Sēde turpinās plkst. 0818.
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Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE jautā deputātiem, kuri balsoja “pret” iebalsojamo
jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā, vai pēc sarunām ar speciālistiem sēdes
pārtraukuma laikā palikuši pie tā paša lēmuma, ka divi iebalsojamie jautājumi netiek skatīti
domes sēdē.
Deputāti: Valters FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Juris JAUNZEMS,
Andrejs SALMINS apstiprina, ka savu lēmumu nemainīs.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Kārtējā komiteju apvienotā sēde notiks 24.05.2018., plkst. 0800, domes sēde - 31.05.2018.,
plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0820
Sēdi vadīja

L. Robežniece
27.04.2018.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
27.04.2018.
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