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Nr.3

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par XXX iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu
2. Par aizņēmumu no Valsts Kases Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādes
“Liepziediņš” ēkas projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības finansēšanai
3. Par ēdināšanas izmaksu segšanu Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs
4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšanu
6. Par Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas direktora atbrīvošanu no amata
7. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
8. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā
9. Par Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
10. Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 10/2017
“Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā” precizēšanu
11. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
12. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu
13. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Andrejs SALMINS
Dzintars ANKEVICS
Benita LIELĀMERE
Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Juris JAUNZEMS
Ivo BĀRS
Aldis ZALGAUCKIS
Gunta STEPANOVA
Ainārs ZANKOVSKIS
Aivars RUDZROGA
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Ivars GRUNDMANIS
Jānis BRŪVERIS
Valdis PAKULIS
Klausās:
Finanšu nodaļas vadītāja
Izpilddirektors
Nekustamo īpašumu speciālists
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Attīstības nodaļas vadītāja
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Nodokļu administratore
Projektu speciāliste
Tehniskā sekretāre
Pašvaldības iedzīvotāja

Ināra MUCENIECE
Guntis PUTNIŅŠ
Normunds DANENBERGS
Iveta ROZENFELDE
Ritvars STEPANOVS
Ilona RĪTIŅA
Inga FREIMANE
Zane EGLĪTE
Dzintra VEĢE
Aija KĀPIŅA
Kristīne VĒRDIŅA
Dace BUĶELE
Inta KAMPARA

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus
jautājumus:
1. Par nosaukuma “XXX”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, anulēšanu zemes
vienībai
2. Par adreses “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai
tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad,
ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, 32.pantu, kas
nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā
secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, “par” – 15 (Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis
PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 22.02.2018. sēdes darba kārtību:
1. Par XXX iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu
2. Par aizņēmumu no Valsts Kases Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādes
“Liepziediņš” ēkas projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības finansēšanai
3. Par ēdināšanas izmaksu segšanu Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs
4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšanu
6. Par Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas direktora atbrīvošanu no amata
7. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
8. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā
9. Par Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
10. Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 10/2017
“Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā” precizēšanu
11. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
12. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu
13. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
14. Par nosaukuma “XXX”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, anulēšanu zemes
vienībai
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15. Par adreses “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu
1. §
Par XXX iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada domes izskata 25.01.2018. pašvaldībā (turpmāk- pašvaldība) saņemto
XXX (turpmāk tekstā – Iesniedzēja) 24.01.2018. iesniegumu, kas iereģistrēts pašvaldības
lietvedības sistēmā 25.01.2018. ar Nr.XXX (turpmāk tekstā – Iesniegums).
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Iesnieguma saturs:
2.1.1. Iesniegumā norādīts, ka Skrundas novada pašvaldības policijas inspektors
XXX XXX sastādījis iesniedzējam administratīvā pārkāpuma protokolu Nr. XXX par
izdarītu administratīvo pārkāpumu, par kuru atbildība paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK) 75.pantā – atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana,
2.1.2. Ar Skrundas novada pašvaldības Administratīvās komisijas XXX lēmumu
Nr.XXX Administratīvā komisija atzina, ka no administratīvā pārkāpuma protokolā
Nr. XXX norādītā pārkāpuma juridiskās kvalifikācijas – pārkāpums pēc LAPK
75.panta, nenorādot konkrētā panta daļu, nav iespējams saprast, kādu administratīvo
pārkāpumu persona ir izdarījusi un līdz ar to nav iespējams konstatēt administratīvā
pārkāpuma sastāvu; komisija nolēma izbeigt administratīvā pārkāpuma lietvedību pret
XXX, turpmāk – lēmums.
2.1.3. Iesniedzēja uzskata, ka ar uzsākto administratīvo lietvedību bijusi spiesta
realizēt savu procesuālo aizstāvību, ar kuru tika nodarīts tiešs cēloņsakarīgs mantisks
zaudējums,
2.1.4. Iesniedzēja lūdz viena mēneša laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas pieņemt
lēmumu par zaudējumu XXX euro (mantisks zaudējums (ceļa izdevumi, izdevumi par
nakšņošanu viesnīcā “XXX”, pasta izdevumi) - XXX euro, personiskais kaitējums –
XXX euro, morālais kaitējums – XXX euro) atlīdzināšanu, ieskaitot naudu
Iesniedzējas kontā,
2.2.
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma (turpmāk –
likums) 1. panta otrā daļa nosaka, ka šā likuma noteikumi par to zaudējumu
atlīdzināšanu, kuri privātpersonai nodarīti ar iestādes prettiesisku administratīvo aktu
vai prettiesisku faktisko rīcību, attiecināmi arī uz tādu zaudējumu atlīdzināšanu, kuri
privātpersonai nodarīti ar iestādes prettiesisku lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.
Iesniegumu par to zaudējumu atlīdzinājumu, kuri privātpersonai nodarīti ar
iestādes prettiesisku lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, izskata, piemērojot
Administratīvā procesa likuma un šā likuma noteikumus (likuma 2.1 panta pirmā daļa).
Iesniegumu par to zaudējumu atlīdzinājumu, kuri privātpersonai nodarīti ar
iestādes prettiesisku lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, privātpersona var
iesniegt pēc tam, kad stājies spēkā galīgais nolēmums administratīvā pārkāpuma lietā
(2.1 panta otrā daļa). Iestādes lēmums par to zaudējumu atlīdzinājumu, kuri
privātpersonai nodarīti ar iestādes prettiesisku lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā,
ir pārsūdzams administratīvajā tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu (2.1
panta trešā daļa).
2.3.
Likuma 1.panta otrā daļa paredz attiecināt likumu arī uz zaudējumu atlīdzību,
kas radīti ar prettiesisku administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtu lēmumu un likums
paredz mehānismu, kas nodrošina iestādei atgriezenisko saiti ar tās prettiesiskās rīcības
sekām, proti, iesniegumi par zaudējumu atlīdzināšanu tiek iesniegti iestādē, kura
pieņēmusi prettiesisko lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, tādejādi iestādei ir
iespēja izvērtēt savu praksi un izvēlēties tādas darbības metodes, kas iespējami
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samazina nodarīto un atlīdzināmo zaudējumu apmēru.
Atbilstoši L APK 248.pantam administratīvā pārkāpuma protokolā norāda
ziņas, kas nepieciešamas administratīvā pārkāpuma lietas izlemšanai. Protokolā
norādītās ziņas ir lietas faktiskie apstākļi, kuri nepieciešami, lai varētu veikt atbilstošās
tiesību normas meklēšanu, pārbaudīt tās piemērošanas priekšnoteikumus un
konkretizēt tiesiskās sekas. Turklāt šīs ziņas var vēlāk apstiprināties vai arī
neapstiprināties.
Administratīvā pārkāpuma lieta noslēdzas ar lēmuma pieņemšanu. Lēmumi
administratīvā pārkāpuma lietā var būt dažādi, t.sk., arī tādi, kas izbeidz iesākto
lietvedību (sk. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 275.pantu). Ja lēmums
administratīvā pārkāpuma lietā ir kļūdains, tas ietekmē pie administratīvās atbildības
sauktās personas subjektīvās tiesības uz labu pārvaldību vai taisnīgu tiesu un tā nodara
viņai morālu kaitējumu. Protokols kā faktu izklāsta dokuments nerada personai morālu
kaitējumu, jo tam nav tiešas ietekmes uz personas subjektīvajām tiesībām.
Proti, konkrētajā gadījumā ar Skrundas novada pašvaldības Administratīvās
komisijas XXX lēmumu Nr.XXX, Administratīvā komisija nolēma izbeigt
administratīvā pārkāpuma lietvedību par administratīvo pārkāpumu un minētais
lēmums nav pārsūdzēts un ir stājies spēkā, līdz ar administratīvā pārkāpuma lietā netika
pieņemts iestādes (Skrundas novada pašvaldības Administratīvās komisijas)
prettiesisks lēmums, kas ir pamats zaudējumu atlīdzināšanai likuma 1. panta otrās daļas
izpratnē.
3. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 1. panta
otro daļu, 2.1pantu, atklāti balsojot, par zaudējumu atlīdzināšanu,
„par” – 3 (Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS), „pret” – 9 (Ivo BĀRS,
Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS,
Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „atturas” – 3
(Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Aivars RUDZROGA), Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. noraidīt XXX lūgumu par viņai radušos zaudējumu XXX euro apmērā (mantisks
zaudējums (ceļa izdevumi, izdevumi par nakšņošanu viesnīcā “XXX”, pasta izdevumi)
- XXX euro, personiskais kaitējums – XXX euro, morālais kaitējums – XXX euro)
atlīdzināšanu,
3.2. minēto lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvā rajona tiesā atbilstoši APL 189. pantā minētai piekritībai1.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Lēmumu paziņo adresātam
atbilstoši Paziņošanas likumam, sūtot to pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu.
2. §
Par aizņēmumu no Valsts Kases Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādes
“Liepziediņš” ēkas projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības finansēšanai
L. ROBEŽNIECE, J. JAUNZEMS, A. RUDZROGA, V. PAKULIS, G. PUTNIŅŠ,
B. LIELĀMERE, A. SALMINS
1. Skrundas novada domes deputāti izskata jautājumu par aizņēmumu no Valsts Kases
Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādes “Liepziediņš” ēkas projektēšanas,
būvniecības un autoruzraudzības finansēšanai.
2. Deputāts Juris JAUNZEMS ierosina par šo jautājumu diskutēt, jāorganizē jauns iepirkums,
jo nav ievērotas visas formalitātes, kas paredzētas iepirkumam. Juris JAUNZEMS atsakās
balsot.
Pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses [fiziskā
persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].
1
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Deputāts Aivars RUDZROGA izsaka priekšlikumu tūlīt izsludināt domes ārkārtas sēdi un
balsot pēc trīs stundām par izskatāmo jautājumu. Trīs stundu laikā, kas tiktu iegūtas šobrīd
sasaucot ārkārtas sēdi, būtu iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem.
Deputāts Valdis PAKULIS informē klātesošos, ka saņēmis atbildi, skaidrojumu (pielikums Nr.
1 uz 1 lp.) no domes jurista, kurš apstiprinājis deputāta bažas par daļu bērnudārza teritorijas,
kas atrodas uz nomas zemes.
Loreta ROBEŽNIECE uzsver, ka bērnudārzs apstiprināts zemesgrāmatā un ir pašvaldības
īpašums. Šobrīd pašvaldība par zemes nomu maksā piecus procentus no zemes kadastrālās
vērtības, kas ir viens simts septiņdesmit četri eiro gadā. Zemes nomas maksas pieaugums ir
iespējams vēl līdz vienam procentam gadā.
Deputāts Andrejs SALMINS izsaka iebildumus par iepirkuma procedūru.
Loreta ROBEŽNIECE uzsver, ka kā domes priekšsēdētāja paļaujas uz pašvaldības iepirkumu
komisijas darbu.
Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ atgādina, ka ir uzraugošās institūcijas, kurām
iespējams adresēt iesniegumus.
Deputāte Benita LIELĀMERE uzskata, ka aizņēmums ir jāņem, bet izsaka iebildumus par
pašvaldības nolikuma neņemšanu vērā, parakstot dokumentus bez domes saskaņojuma.
Loreta ROBEŽNIECE uzsver, ka nekas nav pārkāpts, un domes priekšsēdētāja, domes
priekšsēdētājas vietnieks uzticas godprātīgam iepirkumu komisijas darbam.
Benita LIELĀMERE izsakās, ka mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža dome bija
jāinformē par noslēgto līgumu. Benita LIELĀMERE nav bijusi informēta par minēto līgumu.
Deputāts Juris JAUNZEMS izsakās, ka nav zinājis par šāda līguma noslēgšanu.
Guntis PUTNIŅŠ izsakās, ka par minēto līgumu ar deputātiem runāts.
Loreta ROBEŽNIECE paskaidro, ka bērnudārzs ir trešās grupas būve, kuru pārrauga
neatkarīgs eksperts, kuru nozīmē Valsts Būvniecības kontroles birojs. Nav iespējams, ka kādi
līdzekļi tiek izšķērdīgi izlietoti, jo Valsts Būvniecības kontroles birojs ir neatkarīga
organizācija. Divdesmit gadu laikā Valsts Kasei par apkalpošanu jāatmaksā septiņdesmit
tūkstoši eiro. Paredzamais bērnu skaits iestādē ir viens simts četrdesmit. Katram bērnam
bērnudārza būvniecība izmaksās deviņi simti četrdesmit trīs eiro gadā, dienā – divi eiro,
piecdesmit astoņi centi divdesmit gadu laikā.
Loreta ROBEŽNIECE ierosina beigt debates un balsot par aizņēmuma ņemšanu no Valsts
Kases Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēku projektēšanas,
būvniecības un autoruzraudzības finansēšanai.
3. 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”, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldība var ņemt
aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts
pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā
minēto galvojumu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars
ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE),
„pret” – 1 (Aivars RUDZROGA), „atturas” – 2 (Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE), Juris
JAUNZEMS atsakās piedalīties balsojumā, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 2 780 763.48 EUR (divi miljoni
septiņi simti astoņdesmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs euro, četrdesmit astoņi
centi) apmērā uz 20 gadiem ar Valsts Kases noteikto procentu likmi, pamatsummas
atmaksu uzsākot ar 2019.gada martu, Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” ēku projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības finansēšanai,
aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru
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MUCENIECI.
3. §
Par ēdināšanas izmaksu segšanu Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka “[..] novada
pašvaldība nodrošina izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības
pieejamību tās padotībā esošajās izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī
nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība”, atklāti balsojot, „par” –
15 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis
PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
1. Segt ēdināšanas izmaksas (pusdienas - 1.42 euro par vienu reizi) Skrundas novada
pašvaldības izglītības iestāžu 5. līdz 9.klašu audzēkņiem no 01.02.2018.,
2. Segt ēdināšanas izmaksas (pusdienas - 1.10 euro par vienu reizi) Skrundas novada
pašvaldības 5-6gadīgo obligātās pirmsskolas sagatavošanas programmas bērniem no
01.02.2018.,
3. Finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi,
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Ingu
FLUGRĀTI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
4. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/2 no 08.02.2018.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3.
punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai
visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei”, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu
var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā
gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants)” un 44.panta 8.daļas 1.punktu,
kas nosaka, ka „tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ
attiecīgais zemes starpgabals”, atklāti balsojot, „par” – 15 (Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo
BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu:
2.1.1. 972.90 EUR (deviņi simti septiņdesmit divi euro, deviņdesmit centi)
nekustamo īpašumu - zemi XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, ar kopējo platību 425 m2,
2.1.2. 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu - zemi „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr.XXX, ar kopējo platību 1.1988 ha,
2.2. uzaicināt viena mēneša laikā:
2.2.1. XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, slēgt
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pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma - zemes XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, iegādi,
2.2.2. XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, slēgt
pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma - zemes „XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, iegādi,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
5. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS
sagatavoto lēmuma projektu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu”.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 07.02.2018. saņemts XXX, personas kods XXX
dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu par nomas zemi. 19.06.2006. XXX (tagad
XXX) noslēgusi zemes nomas līgumu ar Rudbāržu pagasta padomi par zemes nomu
0.2 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums XXX. Nomas zeme netiek
izmantota. Pēc LAD kontroles datiem un pārbaudot iznomātās platības citiem zemes
nomniekiem, XXX iznomātā zemes platība 0.2 ha platībā dabā pietrūkst. Uz
22.02.2018. XXX izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nomas zemi
XXX 0.2 ha platībā XXX EUR (XXX), tai skaitā pamatnodoklis XXX EUR (XXX),
nokavējuma nauda XXX EUR (XXX),
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 09.02.2018. saņemts XXX, personas kods XXX,
deklarētā dzīvesvieta XXX, Skrunda, Skrundas novads, iesniegums par nokavējuma
naudas dzēšanu par 2017.gadā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par īpašumu
XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īpašuma kadastra Nr. XXX. Uz 22.02.2018.
kavējuma nauda par minēto īpašumu sasniegusi XXX EUR (XXX), tajā skaitā par zemi
XXX EUR (XXX) par mājokli XXX EUR (XXX). Savu lūgumu dzēst kavējuma naudu
par 2017.gadu XXX pamato ar to, ka viņam 2017.gadā nav bijis pastāvīga darba. Ar
2017.gada 2.novembri viņš esot pastāvīgā darbā un 2017.gada nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparādu un 2018.gada nekustamā īpašuma nodokli XXX apņemas
nomaksāt 2018.gadā.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības nodokļu administratorei Aijai
KĀPIŅAI, kura paskaidro, ka lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu XXX
nevar pieņemt dome, jo likums “Par nodokļiem un nodevām” šādu gadījumu neparedz.
Nodokļa parādu var dzēst, veicot pārrēķinu programmā, kas aprēķina nodokli.
Loreta ROBEŽNIECE ierosina šo jautājumu izņemt no lēmuma projekta un paskaidro, ka
balsojums par XXX nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu nenotiks. Ierosina balsot par
nokavējuma naudas par īpašumu nedzēšanu XXX.
3. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu,
Skrundas novada pašvaldība veic Skrundas novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Saskaņā ar likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļa noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Likuma „Par pašvaldībām”
12.pants 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
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darbība nav aizliegta ar likumu” un 14.panta pirmās daļas 3.punkts, kas nosaka, ka „pildot
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un
noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas”.
4. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
20.panta pirmās daļas 3.punktu un 25.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un
14.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS,
Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Juris
JAUNZEMS, Valdis PAKULIS atsakās piedalīties balsojumā, Skrundas novada dome nolemj:
4.1. nedzēst XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrunda, Skrundas
novads, nokavējuma naudu par īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īpašuma
kadastra Nr. XXX, XXX EUR (XXX),
4.2. publicēt Skrundas novada pašvaldības mājas lapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā,
4.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nodokļu administratori Aiju
KĀPIŅU.
6. §
Par Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas direktora atbrīvošanu no amata
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldībā 15.11.2017. saņemto Izglītības un zinātnes
ministrijas saskaņojumu par Oskara Kalpaka sākumskolas likvidēšanu ar 01.03.2018.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai
dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, un Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība ,,pieņem darbā un atbrīvo no
darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo
izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot ar attiecīgās
nozares ministriju’’, atklāti balsojot, „par” – 15 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS,
Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Dzintaru STRAUTU, Oskara Kalpaka
Rudbāržu sākumskolas direktoru, ar 31.03.2018., pamatojoties uz „Darba likuma” 101.
panta pirmās daļas 9. punktu,
2.2. Skrundas novada domes lēmumu “Par Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas
direktora atbrīvošanu no amata’’ pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai Ingai
FLUGRĀTEI nosūtīt saskaņošanai Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijai,
2.3. uzdot Skrundas novada pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītājai Ingai
FREIMANEI nodrošināt ar Dzintara STRAUTA darba tiesisko attiecību izbeigšanu
saistīto dokumentu, t.sk. uzteikuma sagatavošanu un parakstīšanu, lietu un dokumentu
nodošanu,
2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai Ingai
FLUGRĀTEI.
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7. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības Administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas
FREIMANES priekšlikumu, pamatojoties uz Attīstības nodaļas vadītājas Zanes EGLĪTES
12.02.2018. pašvaldībā saņemto iesniegumu ar lūgumu pieņemt darbā par tūrisma un
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju, atbrīvojot no attīstības nodaļas vadītājas pienākumu
pildīšanas, un Gitas RUBEŽNIECES – ZUTES 12.02.2018. pašvaldībā saņemto iesniegumu
par attīstības nodaļas vadītājas amata pienākumu pildīšanu, veikt izmaiņas Skrundas novada
pašvaldības amatu sarakstā un pašvaldības struktūrā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var „noteikt domes (padomes) priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības
administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes”, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr. 264
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un
kvalifikācijas pamatprasībām”, atklāti balsojot, „par” – 15 (Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo
BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. veikt izmaiņas Skrundas novada pašvaldības struktūrā un izveidot struktūrvienību
“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs”, adrese Amatnieku iela 1, Skrunda,
Skrundas novads,
2.2. par struktūrvienības “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītāju
(profesijas kods 1431 15) iecelt Zani EGLĪTI, atbrīvojot viņu no pašvaldības attīstības
nodaļas vadītājas darba pienākumiem ar 05.03.2018. un nosakot normālo darba laiku,
40 stundas nedēļā ar mēneša darba algas likmi XXX EUR (XXX),
2.3. iecelt Gitu RUBEŽNIECI – ZUTI par pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju ar
05.03.2018.,
2.4. par lēmuma 2.2. un 2.3. punktos minētajām izmaiņām ar Zani EGLĪTI un Gitu
RUBEŽNIECI-ZUTI noslēgt atbilstošus darba līguma grozījumus,
2.5. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļi,
2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas
vadītāju Ingu FREIMANI, finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
8. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada domes deputāti izskata pašvaldībā 26.01.2018. saņemto Guntas
FREIMANES, dzīvo XXX, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, iesniegumu par atbrīvošanu
no ieņemamā amata Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijā, izskata
09.02.2018. pašvaldībā saņemto Anša FREIMAŅA, dzīvo XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, iesniegumu par uzņemšanu Skrundas novada pašvaldības medību
koordinācijas komisijas sastāvā, izskata 12.02.2018. pašvaldībā saņemto Lauku atbalsta
dienesta vadītāja Ģirta OŠA iesniegumu par Lauku atbalsta dienesta Kontroles un uzraudzības
daļas vecākā inspektora Daiņa MUIŽNIEKA deleģēšanu darbā pašvaldības medību
koordinācijas komisijas sastāvā.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka,
ka “tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās,
komisijās, valdēs un darba grupās”, Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr. 269
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“Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas
komisijām” 3.punktu, kas nosaka, ka “Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no
attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam
pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā
komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Komisijas sastāvu apstiprina uz četriem
gadiem”, atklāti balsojot, „par” – 15 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita
LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt izmaiņas Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas
sastāvā, izslēdzot no komisijas sastāva Guntu FREIMANI,
2.2. ievēlēt Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā:
Ansi FREIMANI, Latvijas Mednieku savienības Dienvidkurzemes reģiona
Skrundas nodaļas vadītājs,
Daini MUIŽNIEKU, Lauku atbalsta dienesta Kontroles un uzraudzības daļas
vecākais inspektors,
2.3. pēc veiktajām izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas
komisijas sastāvs sekojošs:
priekšsēdētājs
Guntis PUTNIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors,
locekļi
Rudīte KRONLAKA – apkalpošanas centra speciāliste,
Klāvs GRĀVELIS – mednieku kolektīva “Tālava”
biedrs,
Harijs AIGARS – Valsts Meža dienesta pārstāvis,
Normunds LĀCĪTIS – AS “Latvijas valsts meži”
pārstāvis,
Rihards VALTENBERGS – Latvijas bioloģisko
lauksaimnieku apvienības padomes loceklis,
Ansis FREIMANIS - Latvijas Mednieku savienības
Dienvidkurzemes reģiona Skrundas nodaļas
vadītājs,
Dainis MUIŽNIEKS - Lauku atbalsta dienesta
Kontroles un uzraudzības daļas vecākais
inspektors.
9. §
Par Skrundas novada pašvaldības
medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas
komisijas nolikumu.
2. 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 trešās daļas, kas nosaka, ka “valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar
domes apstiprinātajiem nolikumiem”, atklāti balsojot, “par” – 15 (Andrejs SALMINS,
Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis
PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas nolikumu
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(pielikums Nr. 2 uz 4 lpp.).
10. §
Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu
Nr. 10/2017 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību Skrundas novadā” precizēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 28.11.2017. pašvaldībā saņemto Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-18/9105 par Skrundas novada pašvaldības
2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību Skrundas novadā” pieņemšanu zināšanā, vienlaikus norādot veikt
precizējumus, un 25.01.2018. vēstuli par precizētu saistošo noteikumu nosaukumu.
2. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, kas
nosaka, ka “sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru
kabinets un pašvaldību domes” un trešo daļu, kas nosaka, ka “kārtību, kādā saņemami
pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos”, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka “pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas: nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar
naktsmītni u.c.)”, 43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “dome var pieņemt saistošos noteikumus
arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, Ministru
kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 6.punktu, kas nosaka, ka “pašvaldība atbilstoši finansiālajām iespējām
var noteikt klientam citu (labvēlīgāku) samaksas kārtību par pakalpojumu”, atklāti balsojot,
„par” – 15 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS,
Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu
Nr. 10/2017 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas
novadā” (pielikums Nr. 3 uz 12 lpp.) precizēto redakciju.
11. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 23.01.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma un adreses „XXX”
piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv no septiņām zemes vienībām.
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
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vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru
kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 15 (Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo
BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 8.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX un
uz tā atrodošai fermai, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt jaunu nosaukumu un adresi
„XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
12. §
Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX,
Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 02.02.2018. pašvaldībā saņemto XXX pilnvarotās personas
XXX, dzīvesvieta XXX, Skrunda, Skrunda novads, un XXX, dzīvesvieta XXX, Skrunda,
Skrunda novads, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda,
Skrundas novads, piešķiršanu dzīvojamai mājai un saimniecības ēkām.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
2.1. ar 24.10.2006. Mantojumu apliecību Nr.XXX, kas sastādīta pie Kurzemes
apgabaltiesas zvērināta notāra XXX, par mirušās XXX mantiniekiem apstiprināti:
- XXX, personas kods XXX, mantojuma atstājējas vīrs uz ½ domājamo daļu no
dzīvojamās mājas ar saimniecības ēkām XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
- XXX, personas kods XXX, mantojuma atstājējas dēls uz ½ domājamo daļu no
dzīvojamās mājas ar saimniecības ēkām XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2. ar 10.11.2014. ģenerālpilnvaru, reģistra Nr.XXX, kas sastādīta pie Kurzemes
apgabaltiesas zvērināta notāra XXX, XXX pilnvaro XXX kārtot matojumu uz ½
domājamo daļu no dzīvojamās mājas ar saimniecības ēkām XXX, Skrundā, Skrundas
novadā.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas
vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Ministru
kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” trešo daļu,
atklāti balsojot, “par” – 15 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE,
Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. izveidot ēku īpašumu un dzīvojamai mājai, kadastra apzīmējums XXX, un
saimniecības ēkām, kadastra apzīmējumi: XXX un XXX, kuras atrodas uz zemes
vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt adresi
XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
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Normundu DANENBERGU.
13. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES
iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz rakstisku
iesniegumu pamata.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 05.02.2018. saņemts XXX, reģ. Nr. XXX, adrese XXX,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, valdes priekšsēdētāja XXX iesniegums par XXX
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX,
2.3. 09.02.2018. XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada
pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. XXX un XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušies, 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 ”Kārtībā, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par” – 15
(Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis
PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā,
3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā,
3.3. 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).
14. §
Par nosaukuma “XXX”, Jaunmuiža,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, anulēšanu zemes vienībai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par nosaukuma „XXX”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, anulēšanu zemes vienībai XXX, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, kadastra Nr. XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka zemes vienībai XXX, Jaunmuižā,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, Valsts zemes dienesta Nekustamā
īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nosaukums „XXX”, Jaunmuiža,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, kas neatbilst faktiskajai situācijai, jo adrese un nosaukums
„XXX” reģistrēta citai fiziskajai personai piederošam nekustamajam īpašumam.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
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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 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti
balsojot, “par” – 15 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. anulēt zemes vienībai XXX, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, nosaukumu „XXX”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas
novads,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
15. §
Par adreses “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par adreses „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
anulēšanu nekustamam īpašumam „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, kadastra Nr.
XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka nekustamajam īpašumam „XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, Valsts zemes dienesta Nekustamā
īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta adrese „XXX”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads. Pēc Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” prasībām nekustamais īpašums nav adresācijas objekts.
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 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti
balsojot, “par” – 15 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. anulēt nekustamajam īpašumam „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, adresi „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324.
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu. Attīstības komitejas sēde notiks 13.03.2018., plkst. 0800, kārtējā komiteju
apvienotā sēde notiks 22.03.2018., plkst. 0800, kārtējā domes sēde – 29.03.2018., plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0830
Sēdi vadīja
Sēdi protokolēja

L. Robežniece
23.02.2018.
E. Nudiena
23.02.2018.
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