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Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par piedalīšanos projektā “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas
novada Nīkrāces, Skrundas, Rudbāržu un Raņķu pagastā”
2. Par Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas slēgšanu
3. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018. gadam
4. Par Nīkrāces pagasta bibliotēkas vadītājas apstiprināšanu
5. Par biedrības “Lejaskurzeme” valdes priekšsēdētājas Sanitas UKAVICAS iesniegumu
6. Par pilnvarojumu sniegt sabiedriskos siltuma apgādes pakalpojumus un līguma par
sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Skrundas pilsētā noslēgšanu ar SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”
7. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
9. Par telpu nodošanu nomā
10. Par telpu nomas līguma izbeigšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
12. Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajam objektam Skrundas novadā
13. Par zemes gabala “Dārzi purvā”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 21.06.2017. nomas
līguma Nr. 2.3.5.4/15/17 laušanu
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – autoceļa “6278A001 Laidu ceļš”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā
15. Par valsts nekustamo īpašumu – autoceļu “V1272 Rudbārži Rudbāržu internātskola”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
16. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
jauna nosaukuma piešķiršanu
17. Par būvju īpašuma izveidošanu un nosaukuma “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, piešķiršanu
18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
20. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu
21. Par nosaukuma “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu un zemes
vienības statusa noteikšanu
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22. Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
23. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā
24. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā
25. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā
26. Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Dzintars ANKEVICS
Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Aldis ZALGAUCKIS
Aivars RUDZROGA
Ivars GRUNDMANIS
Valdis PAKULIS
Valters FARNASTS
Juris JAUNZEMS
Ivo BĀRS
Ainārs ZANKOVSKIS
Gunta STEPANOVA

Nepiedalās deputāti:
Andrejs SALMINS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Jānis BRŪVERIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Klausās:
Finanšu nodaļas vadītāja
Izpilddirektors
Nekustamo īpašumu speciālists
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
p/a “Sociālais dienests” direktore
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Izglītības nodaļas vadītāja

Ināra MUCENIECE
Guntis PUTNIŅŠ
Normunds DANENBERGS
Kaspars KUTUĻSKS
Anda VĪTOLA
Ilona RĪTIŅA
Inga FLUGRĀTE

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes darba kārtību.
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” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 31.05.2018. sēdes darba kārtību:
1. Par piedalīšanos projektā “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas
novada Nīkrāces, Skrundas, Rudbāržu un Raņķu pagastā”
2. Par Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas slēgšanu
3. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018. gadam
4. Par Nīkrāces pagasta bibliotēkas vadītājas apstiprināšanu
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5. Par biedrības “Lejaskurzeme” valdes priekšsēdētājas Sanitas UKAVICAS iesniegumu
6. Par pilnvarojumu sniegt sabiedriskos siltuma apgādes pakalpojumus un līguma par
sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Skrundas pilsētā noslēgšanu ar SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”
7. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
9. Par telpu nodošanu nomā
10. Par telpu nomas līguma izbeigšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
12. Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajam objektam Skrundas novadā
13. Par zemes gabala “Dārzi purvā”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 21.06.2017. nomas
līguma Nr. 2.3.5.4/15/17 laušanu
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – autoceļa “6278A001 Laidu ceļš”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā
15. Par valsts nekustamo īpašumu – autoceļu “V1272 Rudbārži Rudbāržu internātskola”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
16. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
jauna nosaukuma piešķiršanu
17. Par būvju īpašuma izveidošanu un nosaukuma “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, piešķiršanu
18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
20. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu
21. Par nosaukuma “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu un zemes
vienības statusa noteikšanu
22. Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
23. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā
24. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā
25. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā
26. Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
1. §
Par piedalīšanos projektā “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas
novada Nīkrāces, Skrundas, Rudbāržu un Raņķu pagastā”
L. ROBEŽNIECE, G. RUBEŽNIECE-ZUTE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības attīstības nodaļas vadītājas Gitas
RUBEŽNIECES-ZUTES priekšlikumu projekta “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas, Rudbāržu un Raņķu pagastā” pieteikuma
iesniegšanai “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Gitai RUBEŽNIECEI-ZUTEI, kura
paskaidro par izmaiņām iepriekš sagatavotā lēmuma projektā, par aizņēmumu no Valsts
kases.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
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2.1. projekts atbilst Skrundas novada Attīstības programmas 2014-2020. gadam
Prioritātes VP2 “Mobilitāte un tehniskā infrastruktūra” mērķim: nodrošināt labu
novada sasniedzamību un kvalitatīvu tehniskās infrastruktūras attīstību,
2.2. projekta mērķis: uzlabot grants ceļu infrastruktūru (kopā 15km garumā)
Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas, Rudbāržu un Raņķu pagastā, lai veicinātu
uzņēmējdarbības attīstību un saglabātu apdzīvotību lauku apvidos,
2.3. projekta rezultātā paredzēta šādu pašvaldībai piederošu grants seguma ceļu
pārbūve :
2.3.1. autoceļš 6229A002 "Klūgas – Pikuļi - Jaunmuiža", Skrundas pagastā, 4.8 km,
2.3.2. autoceļš 6282B009 "Zaļumi - Nomaļi", Rudbāržu pagastā, 2.8 km,
2.3.3. autoceļš 6268A001 "Nīkrāce - Priežukrogs", Nīkrāces pagastā, 6.5 km,
2.3.4. autoceļš 6278B001 "Gulbji - Priednieki", Raņķu pagastā, 0.90 km,
2.4. pēc iepirkuma procedūras rezultātiem projekta kopējais budžets – 1 396 906.20
EUR (viens miljons trīs simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti seši euro,
divdesmit centi): attiecināmās izmaksas – 1 232 000.00 EUR (viens miljons divi
simti trīsdesmit divi tūkstoši euro, nulle centi), t.sk.: publiskais finansējums (90%) –
1 120 000.00 EUR (viens miljons viens simts divdesmit tūkstoši euro, nulle centi),
pašvaldības līdzfinansējums (10%) – 112 000.00 EUR (viens simts divpadsmit
tūkstoši euro, nulle centi, neattiecināmās izmaksas – 164 906.20 EUR (viens simts
sešdesmit četri tūkstoši deviņi simti seši simti euro, divdesmit centi).
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un saskaņā ar Lauku attīstības
programmas 2014. - 2020. gadam 7.2. pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” un Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 "Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā" prasībām, atklāti
balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atbalstīt projekta „Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas
novada Nīkrāces, Skrundas, Rudbāržu un Raņķu pagastā” pieteikuma sagatavošanu
un iesniegšanu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros,
3.2. projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Gitu
RUBEŽNIECI-ZUTI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI; kontroli par
lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.
2. §
Par Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas slēgšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
“pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību [..]”, 21. panta
pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ,, izveidot, reorganizēt un likvidēt
pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt
pašvaldības iestāžu nolikumus’’, Izglītības likuma 23. panta otro daļu, kas nosaka, ka
“pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes
ministriju” un Vispārējās izglītības likuma’ 7. panta otro daļu, kas nosaka, ka “vispārējās
izglītības iestādi reorganizē un likvidē tās dibinātājs”, atklāti balsojot, “par” – 9 (Ivo BĀRS,
Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars
ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽSA, Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” – 4 (Juris JAUNZEMS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA,
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Valters FARNASTS), “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Slēgt Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolu, juridiskā adrese Jaunmuiža,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, ar 2019. gada 31. augustu,
2. Uzdot Jaunmuižas pamatskolas direktorei Ingai RENCEI-REMTEI normatīvajos
aktos pieņemtajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus, brīdināt izglītības
iestādes darbiniekus par Jaunmuižas pamatskolas slēgšanu un veikt nepieciešamās
darbības skolas slēgšanas nodrošināšanai,
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai Ingai
FLUGRĀTEI.
3. §
Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018. gadam
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Guntras VINDIGAS, pašvaldības iestādes “Skrundas
veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores 17.05.2018. pašvaldībā iesniegto
priekšlikumu par izmaiņām amatu sarakstā.
2. Pamatojoties Ārstniecības likuma pārejas noteikumu 30. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“lai nodrošinātu ārstniecības pieejamību, ārstniecības personām un neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigādes personām, kuras nav ārstniecības personas no 2018. gada
1. janvāra līdz 31. decembrim var noteikt pagarināto normālo darba laiku, kas nepārsniedz
50 stundas nedēļā”, 31. panta pirmo daļu, kas nosaka “ja tiek noteikts pagarinātais normālais
darba laiks, darba samaksu par darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto normālo
darba laiku, nosaka proporcionāli darba laika pieaugumam, no 2018. gada 1. janvāra līdz
31. decembrim — ne mazāk kā 1.20 noteikto stundas algas likmju apmērā”, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 1. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “likumā ir lietoti šādi termini:
atvasināta publiska persona — pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma pamata izveidota
publiska persona. Tai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava
budžeta veidošanu un apstiprināšanu” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. ar 01.06.2018. izveidot Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas
veselības un sociālās aprūpes centrs” amatu sarakstā 2018. gadam papildu amatu –
medicīnas māsa, profesijas kods 3221 01, nosakot mēneša darba algas likmi 530.00
EUR (pieci simti trīsdesmit euro, nulle centi) un nepilnu darba laiku (0.5 slodzes),
2.2. ar 01.06.2018. izveidot Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas
veselības un sociālās aprūpes centrs” amatu sarakstā 2018. gadam papildu amatu –
aprūpētājs, profesijas kods 3412 01, nosakot mēneša darba algas likmi 475.00 EUR
(četri simti septiņdesmit pieci euro, nulle centi) un nepilnu darba laiku (0.5 slodzes),
2.3. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības
un sociālās aprūpes centrs” budžeta līdzekļi,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un
sociālās aprūpes centrs” direktori Guntru VINDIGU, pašvaldības finanšu nodaļas
vadītāju Ināru MUCENIECI un grāmatvedi Rutu ERNSTSONI.
4. §
Par Nīkrāces pagasta bibliotēkas vadītājas apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 07.05.2018. pašvaldībā saņemto Nīkrāces pagasta
bibliotēkas vadītājas Dainas JAUNZEMES iesniegumu par darba tiesisko attiecību
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pārtraukšanu ar 01.06.2018.
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”, pamatojoties uz 02.07.2012.
apstiprinātiem noteikumiem “Skrundas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi”, kas
nosaka kārtību kādā darbinieki tiek pieņemti darbā, atklāti balsojot, „par” – 13 (Dzintars
ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA,
Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Skrundas novada Nīkrāces pagasta
bibliotēkas vadītāju Dainu JAUNZEMI ar 31.05.2018. (pēdējā darba diena),
pamatojoties uz “Darba likuma” 100. panta pirmo daļu,
2.2. par Skrundas novada Nīkrāces pagasta bibliotēkas vadītāju iecelt Ilzi
ZVIRBULI, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, profesijas kods
1431 11, slēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku, ar mēneša darba algas likmi
626.00 EUR (seši simti divdesmit seši euro, nulle centi), nosakot normālo darba laiku
– 40 stundas nedēļā, ar 01.06.2018., nosakot pārbaudes laiku trīs mēnešus,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU, administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI, algu grāmatvedi
Rutu ERNSTSONI.
5. §
Par biedrības “Lejaskurzeme” valdes priekšsēdētājas Sanitas UKAVICAS iesniegumu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 21.05.2018. pašvaldībā saņemto biedrības “Lejaskurzeme”,
reģ. Nr. 40008126193, adrese Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, valdes
priekšsēdētājas Sanitas UKAVICAS iesniegumu par finansiālu atbalstu veselības
rehabilitācijas organizēšanai biedrības bērniem un jauniešiem veselības un rehabilitācijas
centrā „Jaunķemeri” laika posmā no 10.06.2018. līdz 15.06.2018. Kopējais finansējums, ko
biedrība lūdz no pašvaldības, ir 216.00 EUR (divi simti sešpadsmit euro, nulle centi) (tāme –
pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.).
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” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. piešķirt biedrībai “Lejaskurzeme”, reģ. Nr. 40008126193, adrese Kalēju iela 4,
Skrunda, Skrundas novads, finansiālu atbalstu 216.00 EUR (divi simti sešpadsmit
euro, nulle centi) apmērā rehabilitācijas organizēšanai biedrības bērniem un
jauniešiem veselības un rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri”,
2.2. finansējuma avots – biedrībām paredzētie dotāciju līdzekļi 2018. gadā,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI.
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6. §
Par pilnvarojumu sniegt sabiedriskos siltuma apgādes pakalpojumus un līguma par
sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Skrundas pilsētā noslēgšanu ar
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
L. ROBEŽNIECE, A. RUDZROGA, K. KUTUĻSKS
1. Skrundas novada dome izskata izpilddirektora Gunta PUTNIŅA ierosinājumu par siltuma
apgādes pakalpojuma līguma Skrundā, Skrundas novadā slēgšanu ar SIA „Skrundas
komunālā saimniecība”.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu deputātam Aivaram RUDZROGAM, kurš
jautā par līguma (pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.) 5.2. punktu: PAŠVALDĪBA var piešķirt
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM līdzekļus siltumapgādes sistēmu avārijas
novēršanai, gadījumos, kad avārijas novēršanas izmaksas nav attiecināmas uz Skrundas
novada pašvaldības apstiprinātā tarifa iekļautajām izmaksām.
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis Kaspars KUTUĻSKS paskaidro, ka
minētajā punktā atrunāta situācija, kad, piemēram, izvērtusies neparedzēta avārijas situācija
un komunālai saimniecībai finansiālu līdzekļu šādas avārijas novēršanai tajā brīdī nav. Tarifā
plānotiem remontdarbiem izmaksas ir iekļautas.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībai piederošā kapitālsabiedrība SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” sniedz siltumapgādes pakalpojumus Skrundas pilsētā un
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
2.2. starp Skrundas novada pašvaldību un SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
01.03.2010. noslēgts līgums Nr. 5-43-3/33/2010 par tiesībām sniegt siltuma apgādes
pakalpojumus Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, noslēgts uz laiku līdz 2020. gada
31. decembrim,
2.3. lai nodrošinātu kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu arī Skrundas
pilsētā, nepieciešams pilnvarot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” sniegt
siltumapgādes pakalpojumus Skrundas novada Skrundas pilsētā.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 1)
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un
attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”, Enerģētikas likuma
51. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “Pašvaldības, veicot likumā noteikto pastāvīgo
funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina
energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū” un Valsts pārvaldes
iekārta likuma 40.-43. pantu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pilnvarot SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001,
Skrundas pilsētas administratīvajā teritorijā sniegt siltuma apgādes pakalpojumus un
noslēgt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, līgumu par
sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
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7. §
Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
L. ROBEŽNIECE
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 11. punktu, kas
nosaka, ka “Vietējā pašvaldība organizē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi
un uzturēšanu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām (turpmāk – reģistrs) vai slēdz līgumu ar sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par reģistra izveidi un uzturēšanu”, atklāti
balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Slēgt līgumu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001,
adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām,
2. Noteikt, ka reģistra uzturēšanas izmaksas saskaņā ar līguma summu tiek segtas no
teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai paredzētiem pašvaldības budžeta līdzekļiem,
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI un pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
8. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 3.1/4 no 21.05.2018.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5.
punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā
noteiktā kārtībā”, 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” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu:
2.1.1. 1100.00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro, nulle centi) nekustamo īpašumu
- dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo
platību 52.3 m2,
2.1.2. 4000.00 EUR (četri tūkstoši euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - dzīvokli
XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 60.9 m2,
2.1.3. 1600.00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, nulle centi) nekustamo īpašumu
dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo
platību 55.2 m2,
2.2. uzaicināt viena mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam:
2.2.1. dzīvoklim XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2.2. dzīvoklim XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX - XXX, dzīvo
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XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2.3. dzīvoklim XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXXXXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
9. §
Par telpu nodošanu nomā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 15.05.2018. pašvaldībā saņemto SIA “Skrundas komunālā
saimniecība”, juridiskā adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes locekļa
Kaspara KUTUĻSKA iesniegumu par garāžas nomu Parka ielā 3, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
2. Pamatojoties uz 2010. gada 8. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi
par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4. punkta 4.10. apakšpunktu, kas nosaka, ka šo
noteikumu 2. nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7. punktu, ja nomas objektu,
kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās iestādei publiskas funkcijas vai
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai, atklāti balsojot, „par” – 13 (Dzintars
ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA,
Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo
BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. iznomāt SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, juridiskā adrese Stūra iela 7,
Skrunda, Skrundas novads, garāžu Parka ielā 3, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
ar kopējo platību 20.2 m2 uz vienu gadu, lai nodrošinātu SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” deleģēto uzdevumu veikšanu,
2.2. noteikt nomas maksas cenu 0.15 EUR (nulle euro, piecpadsmit centi) par Telpas
1 m2 un PVN,
2.3. slēgt telpu nomas līgumu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
10. §
Par telpu nomas līguma izbeigšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, pašvaldībā saņemto
iesniegumu par telpu nomas līguma izbeigšanu adresē “Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 05.03.2012. (Skrundas novada domes 23.02.2012. lēmums, prot. Nr. 3, 5.§) ar
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7,
Skrunda, Skrundas novads, noslēgts telpu „Rasas”, Dzelda, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nomas līgums uz 1 gadu, nosakot telpu nomas maksu Ls 12.00
(17.07 EUR) mēnesī bez PVN,
2.2. 08.04.2013. (Skrundas novada domes 28.03.2013. lēmums, prot. Nr. 4, 4.§) ar
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7,
Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz
07.04.2014.,
2.3. 02.02.2015. (Skrundas novada domes 29.01.2015. lēmums, prot. Nr. 2, 5.§) ar
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7,
Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz
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31.01.2016.,
2.4. 01.02.2016. (Skrundas novada domes 28.01.2016. lēmums, prot. Nr. 1, 14.§) ar
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7,
Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz
31.01.2017.,
2.5. 03.04.2018. (Skrundas novada domes 29.03.2018. lēmums, prot. Nr. 4, 12.§) ar
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7,
Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz
31.01.2019.
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” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS,
Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS,
Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. izbeigt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā
adrese Stūru iela 7, Skrunda, Skrundas novads, noslēgto nekustamā īpašuma telpu
nomas līgumu par telpām adresē “Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
ar 01.06.2018.,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
11. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.05.2018. pašvaldībā saņemto Nacionālo bruņoto spēku,
adrese Kadaga, Ādažu novads, štāba priekšnieka pulkvežleitnanta I. KĻAVIŅA iesniegumu
par nekustamā īpašuma „Rudbāržu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā no 04.06.2018. līdz 15.06.2018.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5. panta otrās daļas 4.1 punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska persona var savu
mantu nodot lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, pamatojoties uz 5. panta trešo daļu,
kas nosaka, ka, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem
lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā
manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un
lietderība; 3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi,
kad nodotā manta atdodama atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai
nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, atklāti balsojot, „par”
– 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. nodot Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, adrese Kadaga, Ādažu novads,
bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu „Rudbāržu internātpamatskolarehabilitācijas centrs”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, no 04.06.2018. līdz
15.06.2018.,
3.2. slēgt līgumu par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā (līguma
projekts – pielikums Nr. 3 uz 3 lpp.),
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
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12. §
Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu
militārajam objektam Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 24.04.2018. pašvaldībā saņemto Aizsardzības ministrijas
vēstuli Nr. MV-N/1022 par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajam
objektam Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 17. panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka „priekšlikumu par nacionālo interešu objektu izveidošanu sagatavo un normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā virza apstiprināšanai Ministru kabinetā attiecīgās nozares ministrija
sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, kuru teritoriju ietekmēs nacionālo interešu objekts.
Priekšlikumā ietver vietas izvēles pamatojumu un ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, ja
tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām”, atklāti balsojot, “par” – 13
(Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. noteikt nacionālo interešu objektu statusu militāriem objektiem - nekustamajiem
īpašumiem: ”Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un
„Artēziskā aka”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
13. §
Par zemes gabala “Dārzi purvā”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, 21.06.2017. nomas līguma Nr. 2.3.5.4/15/17 laušanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 17.05.2018. pašvaldībā saņemto Skrundas pilsētas ar lauku
teritoriju zemnieku saimniecības XXX, juridiskā adrese XXX, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, īpašnieka XXX iesniegumu par atteikšanos no nekustamā īpašuma „Dārzi purvā”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes nomas ar 2018. gada 1. jūniju,
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 2017. gada 21. jūnijā pašvaldībai noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2.3.5.4/15/17
ar Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecību XXX par zemes gabala
„Dārzi purvā”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 004 0192,
iznomāšanu,
2.2. līgums noslēgts uz pieciem gadiem lauksaimnieciskai izmantošanai.
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 2017. gada 21. jūnijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.
2.3.5.4/15/17, 7.4. punktu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. izbeigt 2017. gada 21. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.2.3.5.4/15/17
starp Skrundas novada pašvaldību un Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku
saimniecību XXX par zemes gabala „Dārzi purvā”, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. 6209 004 0192, nomu ar 2018. gada 1. jūniju,
3.2. noslēgt vienošanas ar nomnieku par nomas tiesisko attiecību izbeigšanu,
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3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
14. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – autoceļa “6278A001 Laidu ceļš”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības
valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 07.05.2018. pašvaldībā saņemto VAS „LATVIJAS
VALSTS CEĻI”, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, valdes priekšsēdētāja J. LANGES
vēstuli Nr. 4.8/5180 par pašvaldības autoceļu Raņķu pagastā, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
6. punktu un 42. panta otro daļu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas”
- nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu - autoceļu „6278A001 Laidu ceļš”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. 6278 002 0179, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6278 002 0179 un izbūvēto inženierbūvi ar kadastra
apzīmējumu 6278 002 0179 001,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
15. §
Par valsts nekustamo īpašumu – autoceļu “V1272
Rudbārži Rudbāržu internātskola”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 07.05.2018. pašvaldībā saņemto VAS „LATVIJAS
VALSTS CEĻI”, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, valdes priekšsēdētāja J. LANGES
vēstuli Nr. 4.8/5180 par pašvaldības autoceļu Raņķu pagastā, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
6. punktu un 42. panta otro daļu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas”
- nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. nepārņemt bez atlīdzības no valsts nekustamo īpašumu - autoceļu „V1272
Rudbārži Rudbāržu internātskola”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
6282 008 0223, 2.3 km garumā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
16. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 21.05.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukumu „XXX”, piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
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2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
XXX,
2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 3.9 ha platībā, kadastra apzīmējums
XXX, un 0.49 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” –
13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 3.9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu XXX piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
17. §
Par būvju īpašuma izveidošanu un nosaukuma
“XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 06.03.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrunda novadā, iesniegumu par būvju īpašuma izveidošanu un
nosaukuma „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu kūtsmēslu krātuvei.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. XXX,
2.2. ar XXX nomas līgumu, kas apliecināts Skrundas novada bāriņtiesā ar reģistra
Nr. XXX, XXX nomā nekustamo īpašumu „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, no īpašnieka XXX, līguma termiņš XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. izveidot būvju īpašumu un jaunbūvei - kūtsmēslu krātuvei, kura atrodas uz zemes
vienības „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
piešķirt nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
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Normundu DANENBERGU.
18. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu
nekustamam īpašumam “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības
projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8. panta 3. punktu, kas nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par
pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus
ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās
pašvaldības dome” un 17. pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus,
novadu pilsētas, novada pagastus, ciemus un to robežas reģistrē Valsts zemes dienests Valsts
adrešu reģistra (turpmāk – adrešu reģistrs) informācijas sistēmā, pamatojoties un
normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas
novada domes nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks,lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamā īpašuma „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 6.1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 9.3 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
19. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 21.05.2018. pašvaldībā saņemto SIA „XXX”, juridiskā
adrese XXX, Rīga, pilnvarotās personas XXX iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder SIA „XXX” saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no sešām zemes vienībām.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu,
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kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8. panta pirmās
daļas 3. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai,
Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un
Skrundas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka pilnvarotās personas zemes ierīcības
projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas”
- nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXX sadalīšanu,
3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par
kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
20. §
Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses
XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 21.05.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrunda novadā, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu
jaunbūvei – saimniecības ēkai XXX, Skrunda, Skrundas novads.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0.1578 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu XXX, kas iznomāta XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. izveidot būvju īpašumu un jaunbūvei – saimniecības ēkai, kura 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
Normundu DANENBERGU.
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21. §
Par nosaukuma “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
piešķiršanu un zemes vienības statusa noteikšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par nosaukuma “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.516 ha platībā un zemes
vienības statusa noteikšanu.
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”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta vienpadsmito daļu,
Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi”,
Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS,
Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas”
- nav, Skrundas novada domes nolemj:
2.1. piešķirt zemes vienībai 0.516 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, nosaukumu “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
2.2. noteikt zemes vienībai statusu – zemes starpgabals,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
22. §
Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 27.04.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par zemes vienības „XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, iznomāšanu 0.516 ha platībā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 0.516 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”, zemes
vienība robežojas ar XXX piederošo nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā,
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” un Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešo daļu, un Skrundas novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada domes nolemj:
3.1. iznomāt zemes vienību „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, 0.516 ha platībā XXX, personas kods XXX, uz 5 gadiem,
lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās
16

vērtības,
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot
zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
23. §
Par zemes vienības daļas iznomāšanu
nekustamajā īpašumā “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 18.04.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas iznomāšanu
0.04 ha platībā nekustamajā īpašumā „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „XXX”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 0.9734 ha platībā pieder Skrundas novada
pašvaldībai saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, zemes vienība
sadalīta nomas zemes gabalos XXX ciema iedzīvotājiem.
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” trešo daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti
balsojot, “par”- 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0.04 ha platībā
nekustamajā īpašumā „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, uz 5 gadiem, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības,
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot
zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
24. §
Par zemes vienības daļas iznomāšanu
nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 02.05.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas
iznomāšanu 0.05 ha platībā nekustamajā īpašumā „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, kadastra apzīmējums XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka zemes vienība „XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 2.22 ha platībā pieder Skrundas novada
pašvaldībai saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, zemes vienība
sadalīta nomas zemes gabalos XXX ciema iedzīvotājiem.
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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” trešo daļu, un Skrundas novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, „par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0.05 ha platībā
nekustamajā īpašumā „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, uz 5 gadiem, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības,
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot
zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
25. §
Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā
“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 07.05.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par zemes vienības daļas iznomāšanu 0.1 ha
platībā nekustamā īpašumā „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka zemes vienība „XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 8.2 ha platībā pieder Skrundas novada
pašvaldībai saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, zemes vienība
sadalīta nomas zemes gabalos XXX ciema iedzīvotājiem.
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” trešo daļu, un Skrundas novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, „par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0.1 ha platībā
nekustamajā īpašumā „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, uz 5 gadiem, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības,
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot
zemes nomas līgumu,
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3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
26. §
Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 16.05.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības „XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, iznomāšanu 1.45 ha platībā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 1.45 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”, zemes
vienība robežojas ar XXX piederošo nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā,
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” un Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešo daļu, un Skrundas novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt zemes vienību „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, 1.45 ha platībā XXX, personas kods XXX, uz 5 gadiem,
lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0.5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības,
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot
zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
27. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas
FREIMANES iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz
rakstiska iesnieguma pamata.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 10.05.2018. saņemts Ritvara STEPANOVA,
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja, iesniegums par XXX deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
jo viņš tur ilgstoši nedzīvo,
2.2. 14.05.2018. 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
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pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana,
Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 72 ”Kārtībā, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par”
– 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Juris
JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Raņķos, Raņķu
pagastā, 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).
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Kārtējā komiteju apvienotā sēde notiks 21.06.2018. plkst. 0800, domes sēde - 28.06.2018.
plkst. 0800. Attīstības komitejas sēde – 12.06.2018. plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0815
Sēdi vadīja

L. Robežniece
31.05.2018.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
31.05.2018.
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