LATVIJAS REPUBLIKA

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

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Skrundā
2016.gada 29.septembrī

Nr. 12

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par papildinājumiem Skrundas novada domes 28.07.2016. sēdes (prot. Nr.10., 1.§) lēmumā
“Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
nodošanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā”
2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
3. Par telpu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu patapinājumā Valsts
policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknim
4. Par telpu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu saistību pārņemšanu
5. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11/2016 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017.gadā”
apstiprināšanu
6. Par nosaukuma maiņu Skrundas novadā
7. Par nosaukuma un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
piešķiršanu
8. Par pašvaldības autoceļa XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna
nosaukuma piešķiršanu un atdalītās daļas izslēgšanu no autoceļu reģistra
9. Par ēkas XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības
bilancē
10. Par zemes ierīcības lietas apstiprināšanu XXX, Skrundā, Skrundas novadā
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalēju ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu
valdījumā Skrundas novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests”
12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
13. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
14. Par licences izsniegšanu
15. Par grozījumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolas noteikumos “Kārtība, kādā tiek
piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamiem Skrundas vidusskolā”
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Aldis ZALGAUCKIS
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Andris Vilnis SADOVSKIS
Aivars SEBEŽS
Rihards VALTENBERGS
Ainārs ZANKOVSKIS
Gunārs ZEME
Ivars GRUNDMANIS
Andris BERGMANIS
Gunta STEPANOVA
Zigurds PURIŅŠ
Ivo BĀRS
Sēdē nepiedalās deputāti:
Aldis BALODIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Klausās:
Izglītības nodaļas vadītāja
Inga FLUGRĀTE
sabiedrisko attiecību speciālists
Didzis STRAZDIŅŠ
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekle
Guna SKREBELE
Attīstības nodaļas vadītāja
Zane EGLĪTE
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Inga FREIMANE
Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas
centra direktore
Dace MICKUS
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE
zemes lietu speciālists
Normunds DANENBERGS
pašvaldības izpilddirektors
Guntis PUTNIŅŠ
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus
jautājumus:
1. Par valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija
laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā
2. Par ielas nodalījuma joslas daļas XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
iznomāšanu
3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
4. Par Skrundas novada pašvaldības iestādes Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas
centra likvidēšanu
5. Par Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
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” – 12 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību:
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1. Par papildinājumiem Skrundas novada domes 28.07.2016. sēdes (prot. Nr.10., 1.§) lēmumā
“Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
nodošanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā”
2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
3. Par telpu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu patapinājumā Valsts
policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknim
4. Par telpu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu saistību pārņemšanu
5. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11/2016 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017.gadā”
apstiprināšanu
6. Par nosaukuma maiņu Skrundas novadā
7. Par nosaukuma un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
piešķiršanu
8. Par pašvaldības autoceļa XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna
nosaukuma piešķiršanu un atdalītās daļas izslēgšanu no autoceļu reģistra
9. Par ēkas XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības
bilancē
10. Par zemes ierīcības lietas apstiprināšanu XXX, Skrundā, Skrundas novadā
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalēju ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu
valdījumā Skrundas novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests”
12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
13. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
14. Par licences izsniegšanu
15. Par grozījumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolas noteikumos “Kārtība, kādā tiek
piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamiem Skrundas vidusskolā”
16. Par valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija
laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā
17. Par ielas nodalījuma joslas daļas XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
iznomāšanu
18. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
19. Par Skrundas novada pašvaldības iestādes Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas
centra likvidēšanu
20. Par Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
1. §
Par papildinājumiem Skrundas novada domes 28.07.2016. sēdes (prot. Nr.10., 1.§)
lēmumā “Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, nodošanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome (turpmāk – dome) izskata Aizsardzības ministrijas 12.08.2016.
vēstuli Nr. MV-N/1963 par nekustamā īpašuma “Mežaine” pārņemšanu un papildus
nepieciešamajām zemes vienībām.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
2.1. ar Skrundas novada domes 28.07.2016. sēdes (prot. Nr. 10, 1.§) lēmumu nodots
nekustamais īpašums “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ar kadastra Nr.
XXX, kas sastāv no: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, XXX ha platībā,
uz kuras atrodas būves ar kadastra apzīmējumiem XXX, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXX, XXX ha platībā, uz kuras atrodas būve ar kadastra apzīmējumu
XXX, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu XXX,XXX ha platībā, uz kuras atrodas
būves ar kadastra apzīmējumiem XXX, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu XXX,
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XXX ha platībā, uz kuras atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu XXX, lietošanā
aizsardzības funkciju nodrošināšanai Nacionālo bruņoto spēku mācību un atbalsta
bāzes izveides vajadzībām,
2.2. pieņemts zināšanai, ka nekustamā īpašuma ”Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā, teritorijā atrodas arī būves ar kadastra apzīmējumiem XXX, kuras ir
reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, bet īpašuma
tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas un pašvaldība veiks nepieciešamās darbības
īpašuma tiesību sakārtošanai līdz nekustamā īpašuma nodošanai Aizsardzības
ministrijai valdījumā,
2.3. zemes vienības daļa 1347m, ar kadastra apzīmējumu XXX, XXX Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, kas šķērso nekustamo īpašumu “Mežaine”, ir autoceļa daļa, kura
nav nodota lietošanā valstij Aizsardzības ministrijas personā ceļa infrastruktūras
nodrošināšanai,
2.4. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu XXX, XXX ha platībā, ir zemes vienība
pie galvenās iebrauktuves bāzē, kas ir svarīga drošības zonas izveidei, un nav nodota
lietošanā valstij Aizsardzības ministrijas personā,
2.5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas
atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas
publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais
īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas
publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais
nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas
personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta
publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai,
kura šo nekustamo īpašumu nodevusi,
2.6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pants nosaka, ka šā likuma
42.pantā minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu
īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas
(amatpersonas). Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa
nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet
atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu - attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija,
2.7. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds
PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. papildināt Skrundas novada domes 28.07.2016. sēdes (prot. Nr. 10, 1.§) lēmumu
“Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā, nodošanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā” un nodot bez
atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā nekustamo īpašumu
“Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienības:
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XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, ar kadastra apzīmējumu XXX, XXX ha
platībā, uz kuras atrodas būve: artēziskā aka-sūkņu stacija, urbuma Nr. XXX (kadastra
apzīmējums XXX),
3.2. nodot daļu autoceļa XXX Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ar kadastra
apzīmējumu XXX, aptuveno garumu 1347m, Aizsardzības ministrijai nomā aizsardzības funkciju nodrošināšanai – Nacionālo bruņoto spēku mācību un atbalsta
bāzes izveides vajadzībām, paredzot, ka Pašvaldība ieraksta autoceļu XXX, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, Zemesgrāmatā un pilnvaro Aizsardzības ministriju veikt
nepieciešamās darbības minētā ceļa sadalīšanai un atsevišķo daļu uzmērīšanai un
ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā,
3.3. noteikt autoceļa XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, nododamajai daļai
(aptuveni 1347m) no valsts autoceļa servitūtu, atļaujot piekļuvi personām pie
privātīpašumiem, kas atrodas blakus minētam ceļa posmam,
3.4. pieņemt zināšanai, ka par 2.2.punktā minētajām būvēm pašvaldība veiks
nepieciešamās darbības īpašuma tiesību sakārtošanai līdz nekustamā īpašuma
nodošanai Aizsardzības ministrijai valdījumā,
3.5. atbalstīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā uz valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības,
policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve
(kods 0906),
3.6. ņemot vērā papildus informāciju un nododamo objektu sarakstu, precizēt
Skrundas novada domes 28.07.2016. sēdes (prot. Nr. 10, 1.§) lēmuma “Par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu
valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā” 3.4.punktu izsakot to šādā redakcijā:
“3.4. noteikt, ka lēmuma 3.1. punktā minētais nekustamais īpašums līdz brīdim, kamēr
tas tiek reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā, bet
ne ilgāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim, tiek nodots nomā valstij Aizsardzības
ministrijas personā, nosakot nekustamā īpašuma nomas maksu par periodu no
2016.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim XXX EUR apmērā un
PVN, kas
samaksājama kā vienreizējs maksājums mēneša laikā no nomas līguma noslēgšanas
brīža un ievērojot zemāk minētos noteikumus:
3.4.1. nomas līgums (nomas līguma projekts – pielikums Nr.1 uz 7 lpp.)
noslēdzams viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža,
3.4.2. nomas maksa par 2016.gadu ir XXX EUR apmērā un PVN, kas
samaksājama kā vienreizējs maksājums mēneša laikā no nomas līguma
noslēgšanas brīža. Par periodu no 2017.gada 1.janvāra puses vienojas atsevišķi
noteikt nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” vai arī puses vienojas par nekustamā īpašuma turpmāku
bezatlīdzības lietošanu, un noma par 2017.gadu nosakāma kā papildus
vienošanās pie nomas līguma,
3.4.3. nekustamā īpašuma izmantošanas mērķis – aizsardzības funkcijas
nodrošināšanai – Nacionālo bruņoto spēku mācību un atbalsta bāzes izveides
vajadzībām,
3.4.4. nomas līguma termiņš - līdz brīdim, kamēr tas tiek reģistrēts
zemesgrāmatā uz valsts Aizsardzības ministrijas personā vārda, bet ne ilgāk kā
līdz 2017.gada 31.decembrim,
3.4.5. līgumā tiek rakstveidā izteiktas no 2016.gada 1.janvāra starp Pusēm
faktiski pastāvošās nomas tiesiskās attiecības,
3.4.6. Nomnieks maksā Iznomātājam atlīdzību par Iznomātāja samaksāto
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Nekustamā īpašuma nodokli, ja tāds tiek piemērots, pamatojoties uz
Iznomātāja izrakstītiem rēķiniem, pārskaitot maksājumus Iznomātāja rēķinā
norādītajā kontā (ja plāno piestādīt)”,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU,
3.8. Skrundas novada domes lēmumu nosūtīt Aizsardzības ministrijai.
2. §
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/11 no 06.09.2016.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka „piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu
nedēļu laikā, bet par kustamo mantu – nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi
neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma
summā”, 30.panta otro daļu, kas nosaka, ka „nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs
zaudē iesniegto nodrošinājumu (16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma
32.pantā noteiktajā kārtībā”, likuma 34.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „izsoles rīkotājs
apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles”, likuma 34.panta otro daļu, kas
nosaka, ka „institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus
apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu
nokārtošanas”, likuma 35.pantu, kas nosaka, ka „(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17.
un 32.pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā
likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda
persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē (16. un
18.pants); (2) Ja nav apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz
mantas nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar tiem pašiem
noteikumiem. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās mantas
atsavināšanas veidu (3. un 7.pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā likuma
32.pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Andris BERGMANIS, Gunārs ZEME), Skrundas
novada dome nolemj:
- Apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.8.2/11 no 06.09.2016. par nekustamā īpašuma XXX, Ciecerē,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.).
3. §
Par telpu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu patapinājumā Valsts
policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknim
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par telpu Nr. XXX(1.stāvā) Liepājas ielā 5,
Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu patapinājumā Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes Kuldīgas iecirknim.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder Latvijas valstij Iekšlietu ministrijas personā saskaņā ar Skrundas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX,
2.2. ar Skrundas novada domes 30.07.2015. sēdes (prot. Nr. 12, 22.§) lēmumu “Par
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nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija laukumā 2,
Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā” Skrundas novada dome
izteikusi vēlēšanos iegūt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5,
Skrundā, Skrundas novadā,
2.3. telpas Nr. XXX (1.stāvā) Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, atrodas
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa inspektoru rīcībā un
būs nepieciešamas līdz jaunā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo
(turpmāk – VUGD) uzcelšanai Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, kur
paredzētas darba vietas arī Valsts policijai.
3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta 3.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”,
3.1daļu, kas nosaka, ka “tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā,
nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus”, 4.daļu, kas
nosaka, ka “Ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas personas nekustamo vai
kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi
Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta
noteikumos nav paredzēts citādi.”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds
PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. nodot Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknim, adrese
Liepājas iela 26, Kuldīga, bezatlīdzības lietošanā telpas Nr. XXX(1. stāvā) (pielikums
Nr. 2 uz 1 lpp.), kopējā platība XXX m2, Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā,
pēc nekustamā īpašuma pārņemšanas pašvaldības īpašumā, līdz jaunā VUGD depo
uzcelšanai Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, policijas inspektoru darba
nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz XXX,
3.2. slēgt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, nosakot, ka Valsts policija
sedz ar telpu apsaimniekošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
4. §
Par telpu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā,
nomas līgumu saistību pārņemšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par telpu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas
novadā, nomas līgumu saistību pārņemšanu no Latvijas valsts Iekšlietu ministrijas personā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder Latvijas valstij Iekšlietu ministrijas personā saskaņā ar Skrundas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX,
2.2. ar Skrundas novada domes 30.07.2015. sēdes (prot. Nr. 12, 22.§) lēmumu “Par
nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija laukumā 2,
Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā” Skrundas novada dome
izteikusi vēlēšanos iegūt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5,

7

Skrundā, Skrundas novadā,
2.3. telpas Nr. XXX (1.stāvā) (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.) Liepājas ielā 5, Skrundā,
Skrundas novadā, ar kopējo platību XXX m2 iznomātas XXX, reģ. Nr. XXX, uz laiku
līdz XXX (līguma Nr. XXX no XXX),
2.4. telpas Nr. XXX (1.stāvā) (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.) Liepājas ielā 5, Skrundā,
Skrundas novadā, ar kopējo platību XXX m2 iznomātas XXX, reģ. Nr. XXX, uz laiku
līdz XXX (līguma Nr. XXX no XXX),
2.5. telpa Nr. XXX (2.stāvā) (pielikums Nr. 4 uz 1 lp.) Liepājas ielā 5, Skrundā,
Skrundas novadā, ar kopējo platību XXX m2 iznomāta XXX, uz laiku līdz XXX
(līguma Nr. XXX no XXX),
2.6. telpas Nr. XXX (2.stāvā) (pielikums Nr. 4 uz 1 lp.) Liepājas ielā 5, Skrundā,
Skrundas novadā, ar kopējo platību XXX m2 iznomātas XXX, reģ. Nr. XXX, uz laiku
līdz XXX (pārjaunojuma līgums Nr. XXX no XXX).
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka
“lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu” un Civillikuma 1868.
pantu, kas nosaka, ka “pārjaunojumu var izdarīt vai nu tā, ka arī jaunajā prasījumā abas puses,
t.i. tiesīgais un saistītais, paliek tās pašas, kādas bijušas atceltā, pārgrozot tikai prasījuma
tiesisko pamatu un būtiskos noteikumus, vai arī tā, ka pārgrozījums attiecas uz lietā
piedalīgām personām un ka agrākā kreditora vai agrākā parādnieka vietā iestājas jauns”,
atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars
GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS,
Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pēc nekustamā īpašuma Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā
nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pārņemt nekustamā īpašuma
Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu saistības ar XXX, slēdzot
par to pārjaunojuma līgumus un iestāties iznomātāja vietā noslēgtajos nomas līgumos,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
5. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr. 11/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017.gadā” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, kas nosaka, ka
„tikai dome var pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā
noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus”, un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
3.panta 1.daļas ievaddaļu, kas nosaka, ka „nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0.2
līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldības savos
saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā
īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11/2016 „Par
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nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada
administratīvajā teritorijā 2017.gadā” (pielikums Nr. 5 uz 2 lpp.).

pašvaldības

6. §
Par nosaukuma maiņu Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par nosaukuma maiņu Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka ar Skrundas novada domes
30.06.2016. sēdes (prot. Nr.8, 4. §) lēmumu “Par Skrundas novada teritoriālā iedalījuma
vienību Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta robežu grozīšanu” tika izmainīta Skrundas
pilsētas un Skrundas pagasta robeža. Saskaņā ar minēto lēmumu šādi nosaukumi: Pērkona iela
17, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 62090040098,
Pērkona iela 19, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
62090040143, un Pērkona iela 19A, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības
kadastra apzīmējums 62090040137, neatrodas Skrundā, pie Pērkona ielas.
3. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem
Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 10.punktu un 29.punktu un ņemot vērā Skrundas novada
domes 30.06.2016. sēdes (prot. Nr.8, 4. §) lēmumu “Par Skrundas novada teritoriālā
iedalījuma vienību Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta robežu grozīšanu”, atklāti balsojot,
“par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris
BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE),
“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. mainīt nekustamajam īpašumam Pērkona ielā 17, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums XXX, nosaukumu uz nosaukumu
„Andri”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
3.2. mainīt nekustamajam īpašumam Pērkona ielā 19, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums XXX, nosaukumu uz nosaukumu
„Četras pļavas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
3.3. mainīt nekustamajam īpašumam Pērkona ielā 19A, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums XXX, nosaukumu uz nosaukumu
„Mārtiņi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
7. §
Par nosaukuma un adreses XXX, Rudbārži,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par nosaukuma un adreses piešķiršanu zemes vienībai Rudbāržos, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, XXX ha platībā, kadastra apzīmējums XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, XXXha platībā pieder
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”.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
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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 noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”,
atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars
GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS,
Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt zemes vienībai Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, XXX ha platībā nosaukumu un adresi XXX, Rudbārži, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības lietošanas mērķis – 1003 –
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
8. §
Par pašvaldības autoceļa XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna
nosaukuma piešķiršanu un atdalītās daļas izslēgšanu no autoceļu reģistra
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 12.08.2016. pašvaldībā saņemto XXX vēstuli Nr. XXX par
nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pārņemšanu un papildus
nepieciešamām zemes vienībām.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka zemes vienība XXX, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, XXX ha platībā pieder 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”, autoceļš XXX ir
reģistrēts 2014.gadā pašvaldības autoceļu reģistrā.
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 noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”,
Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052 „Pašvaldības ceļu un ielu
reģistrācijas un uzskaites kārtība” III daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti
balsojot, “par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS,
Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atdalīt no pašvaldībai piederošā ceļa XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, 1.347 km garu ceļa posmu (ceļa posms no 0.000 līdz 1.347),
atdalām ceļa posmam 1.347 km garumā piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Raņķu
pagasts, Skrundas novads, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
3.2. atdalāmo ceļa posmu 1.347 km garumā (ceļa posms no 0.000 līdz 1.347) izslēgt
no pašvaldības autoceļu reģistra,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
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9. §
Par ēkas XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības bilancē
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par ēkas XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu
pašvaldības bilancē.
2. 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” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” nav, nolemj:
2.1. uzņemt pašvaldības bilancē par kadastrālajām vērtībām ēkas XXX, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējumi: XXX un XXX,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi kasieri Ingu FLUGRĀTI.
10. §
Par zemes ierīcības lietas apstiprināšanu XXX, Skrundā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 12.09.2016. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, 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” –
12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris
BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE),
“pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt 12.09.2016. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes
vienības kadastra apzīmējums XXX,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai XXX ha platībā un uz tā atrodošai ēkai jaunu
nosaukumu un adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve,
2.3. piešķirt atdalāmai zemes vienībai XXX ha platībā un uz tā atrodošai ēkai jaunu
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nosaukumu un adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve,
2.4. paliekošai zemes vienībai XXX ha platībā un uz tā atrodošām ēkām atstāt
nosaukumu un adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV- 3326, zemes gabala
lietošanas mērķis – 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve,
2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalēju ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā,
nodošanu valdījumā Skrundas novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests”
L. ROBEŽNIECE
1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1.1. nekustamais īpašums, kadastra Nr. XXX, Kalēju ielā 4, Skrundā, Skrundas
novadā, pieder Skrundas novada pašvaldībai un ierakstīts Skrundas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.XXX,
1.2. Skrundas novada domes 28.04.2016. sēdē (prot. Nr. 5, 3.§) pieņemts lēmums “Par
Skrundas novada pašvaldības iestādi “Alternatīvās aprūpes dienas centrs” par
Skrundas novada pašvaldības iestādes “Alternatīvās aprūpes dienas centrs”
pievienošanu, to likvidējot un nododot tās pārvaldes uzdevumus Skrundas novada
pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests”.
2. Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, atklāti balsojot, „par” –
12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris
BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. nodot valdījumā pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. XXX, Kalēju
ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, Skrundas novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais
dienests” uz tās darbības laiku,
2.2. noteikt, ka pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” nodrošina nekustamā
īpašuma uzturēšanu un sedz ar to saistītos izdevumus,
2.3. noteikt, ka pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” juridiskā adrese ir Kalēju
ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā.
12. §
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 07.09.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums par XXX, personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu no adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder XXX,
2.3. 08.09.2016. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. XXX 13.09.2016. ieradās Skrundas novada pašvaldībā un iesniedza rakstisku
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paskaidrojumu par to, ka dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, no 2003.gada (ar
pārtraukumiem). Kā deklarēšanās tiesisko pamatu norādot radniecību ar XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, ir XXX faktiskā dzīvesvieta,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 09.09.2016. saņemts XXX, dzīvo “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par XXX, personas kods XXX, deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu no adreses “XXX” , Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.6. nekustamais īpašums “XXX” , Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder
Skrundas novada pašvaldībai un ir izīrēts XXX,
2.7. 12.09.2016. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.8. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.9. Skrundas novada pašvaldībā 13.09.2016. saņemts iesniegums no XXX, dzīvo
XXX, Skrundā, Skrundas novadā, par XXX, personas kods XXX, deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.10. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder XXX,
2.11. 14.09.2016. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.12. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.13. Skrundas novada pašvaldībā 12.09.2016. saņemts iesnieguma no XXX par XXX
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā,
2.14. nekustamais īpašums “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ir atzīts par
bezīpašnieka mantu, kuru uzskaitē ņēmusi XXX,
2.15. 12.09.2016. administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE un Skrundas
novada pašvaldības policijas inspektori apsekoja nekustamo īpašumu “XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un konstatēja, ka šajā nekustamajā īpašumā
faktiski dzīvo XXX, personas kods XXX, un XXX, personas kods XXX. XXX,
personas kods XXX, nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā, uzturas
brīvdienās. XXX šeit ir tiesiski sasniedzami pašvaldībai un valstij,
2.16. pēc Iedzīvotāja reģistra datiem XXX nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas
pagastā, ir deklarējušies no 18.02.1997., bet XXX no 01.10.2001.
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”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs
ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds
PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. neanulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, personas kods XXX, XXX, Skrundā,
Skrundas novadā,
3.2. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, personas kods XXX, “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā,
3.3. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, personas kods XXX, XXX, Skrundā, Skrundas
novadā,
3.4. neanulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, personas kods XXX, XXX, personas kods
XXX, un XXX, personas kods XXX, “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI.

13

13. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES
iesniegto priekšlikumu par izmaiņām Skrundas domes amatu sarakstā.
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 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs ir šajās institūcijās noteikto amatu funkciju sistematizēts apkopojums. Amatiem
atbilstošās funkcijas sakārto funkcionālajās grupās — amatu saimēs. Amatu saimes,
apakšsaimes un to aprakstus nosaka šā likuma 1.pielikums”, Ministru kabineta 2010.gada
30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" 8.punktu,
kas nosaka, ka “amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka iestādes vadītājs pēc
attiecīgās struktūrvienības vadītāja un personāla vadības speciālista ieteikuma”, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS,
Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izveidot Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2016.gadam amatu – XXX,
profesijas kods XXX, nosakot nepilnu darba laiku 0.25 slodze no darba algas likmes
EUR XXX (XXX) EUR XX (XXX),
2.2. veikt izmaiņas Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā - pārdēvēt „XXX”
par „XXX” (profesijas kods XXX),
2.3. veikt izmaiņas Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā - noteikt, ka XXX
Raņķu pagastā strādā normālu darba laiku - 40 stundas nedēļā (1.0 slodzes),
2.4. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļi (saskaņā ar
budžeta grozījumiem),
2.5. noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 01.10.2016.,
2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI, izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI un finanšu nodaļas vadītāju
Ināru MUCENIECI.
14. §
Par licences izsniegšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada pašvaldībā 05.09.2016. saņemts XXX iesniegums ar lūgumu piešķirt
licenci logopēda privātprakses atvēršanai Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. XXX 15.06.2016. ieguvusi skolotāja logopēda kvalifikāciju Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijā, ko apliecina profesionālās augstākās izglītības diploms
Nr. XXX,
2.2. Izglītības kvalitātes valsts dienests 01.09.2016. izdevis pedagoga privātprakses
uzsākšanas sertifikātu Nr. XXX (derīgs līdz 31.08.2019.) XXX par pedagoga
privātprakses uzsākšanas tiesībām interešu izglītības programmā “Runas un valodas
korekcija” (bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem),
2.3. Izglītības kvalitātes valsts dienests 01.09.2016. izdevis pedagoga privātprakses
uzsākšanas sertifikātu Nr. XXX (derīgs līdz 31.08.2019.) XXX par pedagoga
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privātprakses uzsākšanas tiesībām interešu izglītības programmā “Runas un valodas
korekcija” (bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem).
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 11. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas ,,izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja
tas paredzēts likumos”, LR “Izglītības likuma” 17. panta trešās daļas 16. punktu, kas nosaka,
ka “novada pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences
interešu izglītības programmu īstenošanai”, 46. panta piekto daļu, kas nosaka, ka “izglītības
iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences
saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu
reģistrā, – pēc licences saņemšanas pašvaldībā” un 47. panta trešo daļu, kas nosaka, ka
“interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas,
kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā”
un Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2010
“Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību’’,
atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars
GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS,
Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Izsniegt licenci XXX programmas ,,Vispārējās attīstības un korekcijas programma
izglītojamajiem ar runas un valodas traucējumiem’’ īstenošanai līdz 2018. gada
1.oktobrim.
15. §
Par grozījumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolas noteikumos “Kārtība, kādā tiek
piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamiem Skrundas vidusskolā”
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, kas nosaka, ka
“republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība nosaka pabalstu un cita veida materiālās
palīdzības apmēru un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā esošās izglītības
iestādēs”, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars
GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS,
Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt grozījumus Skrundas vidusskolas noteikumos “Kārtība, kādā tiek
piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamiem Skrundas vidusskolā” (pielikums
Nr. 6 uz 1 lpp.).
16. §
Par valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija
laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā,
Skrundas novadā, un 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības
īpašumā un izskata jautājumu par “XXX”, reģ. Nr. XXX, pārvietošanu uz telpām Liepājas
ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, pēc īpašuma pārņemšanas no valsts un jautājumu par
stāvlaukuma izveidi 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pilsētas autotransportam
pēc īpašuma pārņemšanas no valsts.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
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2.1. ar Ministru kabineta rīkojumu paredzēts valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā
5, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX - zemes vienību, kadastra
apzīmējums XXX, XXX ha platībā un būves, kadastra apzīmējumi XXX un XXX,
bez atlīdzības nodot Skrundas novada pašvaldības īpašumā,
2.2. ar Ministru kabineta rīkojumu paredzēts valsts nekustamo īpašumu 1.maija
laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX – zemes vienību, kadastra
apzīmējums XXX, XXX ha platībā bez atlīdzības nodot Skrundas novada pašvaldības
īpašumā.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
„pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds”, 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” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds
PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. pārņemt Skrundas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamos īpašumus:
3.1.1. Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novads, kadastra Nr. XXX, kas sastāv
no zemes vienības XXX ha platībā un namīpašumiem (kadastra apzīmējumi:
XXX un XXX),
3.1.2. 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, kas
sastāv no zemes vienības XXX ha platībā,
3.2. noteikt, ka nekustamais īpašums Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, pēc tā
ierakstīšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tiek nodots XXX,
3.3. noteikt, ka nekustamajā īpašumā 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā,
pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tiek izveidots stāvlaukums
pilsētas autotransporta novietošanai,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
17. §
Par ielas nodalījuma joslas daļas XXX,
Rudbārži, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 19.09.2016. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta „XXX”,
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par ceļa nodalījuma joslas XXX
m2 platībā XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
iznomāšanu iebrauktuves labiekārtošanai uz 10 gadiem.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”
un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 16.2.punktu un 18.1.punktu, un Skrundas novada teritorijas
plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS,
Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars
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GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS,
Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. iznomāt XXX, dzīvo “XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
ielas nodalījuma joslas daļu XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, XXX m2 ha platībā, iebrauktuves uz īpašumā piederošo nekustamo
īpašumu „XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
labiekārtošanai uz 10 gadiem,
2.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1.5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā,
2.3. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM divu nedēļu laikā
no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot zemes nomas līgumu,
2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.
18. §
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/12 no 27.09.2016.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka „piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu
nedēļu laikā, bet par kustamo mantu – nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi
neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma
summā”, 30.panta otro daļu, kas nosaka, ka „nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs
zaudē iesniegto nodrošinājumu (16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma
32.pantā noteiktajā kārtībā”, likuma 34.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „izsoles rīkotājs
apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles”, likuma 34.panta otro daļu, kas
nosaka, ka „institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus
apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu
nokārtošanas”, likuma 35.pantu, kas nosaka, ka „(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17.
un 32.pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā
likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda
persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē (16. un
18.pants); (2) Ja nav apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz
mantas nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar tiem pašiem
noteikumiem. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās mantas
atsavināšanas veidu (3. un 7.pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā likuma
32.pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Gunārs ZEME), „atturas” – 1 (Andris BERGMANIS), Skrundas
novada dome nolemj:
- Apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.8.2/12 no 27.09.2016. (pielikums Nr. 7 uz 1 lp.) par nekustamā
īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, izsoli.
19. §
Par Skrundas novada pašvaldības iestādes
Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra likvidēšanu
L. ROBEŽNIECE, A. ZALGAUCKIS
1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu deputātam Aldim ZALGAUCKIM, kurš
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informē klātesošo, ka jautājums par Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra
likvidēšanu tika skatīts pēc septembra apvienotās komiteju sēdes, tika uzklausīta arī skolas
direktore Dace MICKUS. Klātesošie deputāti vienojās par skolas likvidēšanu.
2. 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 LR
,,Vispārējās izglītības likuma’’ 7. panta otro daļu, kas nosaka, ka “vispārējās izglītības iestādi
reorganizē un likvidē tās dibinātājs” , atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. likvidēt Skrundas novada pašvaldības iestādi Rudbāržu internātpamatskolu –
rehabilitācijas centru, reģ. Nr. izglītības iestāžu reģistrā XX, juridiskā adrese
„Internātskola”, Internātskola, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
2.2. uzdot Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktorei Dacei
MICKUS normatīvajos aktos pieņemtajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo
vecākus, brīdināt izglītības iestādes darbiniekus par Rudbāržu internātpamatskolas
likvidāciju un veikt nepieciešamās darbības likvidācijas procesa nodrošināšanai,
2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas
vadītājai Ingai FLUGRĀTEI.
20. §
Par Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,
kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti balsojot, “par” –
12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris
BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE),
“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt sekojošus Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu
izcenojumus par svinīgu laulības reģistrāciju:
Nr. p.k.

Pakalpojums

summa ar PVN
EUR

1.

Laulības reģistrācija:

1.1.

Svinīga laulības reģistrācija Skrundas novada iedzīvotājiem:
 Apliecības veidlapa, vāciņi
4.20
 Apdrukāta pildspalva jaunlaulātajiem
3.00
 Pateicība lieciniekiem
1.80
 Telpas noformējums
6.00

15.00

1.2.

Svinīga laulības reģistrācija citu novadu iedzīvotājiem:

50.00
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Apliecības veidlapa, vāciņi
Apdrukāta pildspalva jaunlaulātajiem
Pateicība lieciniekiem
Noformējums, u.c.
Muzikālais un dzejas izpildījums

4.20
3.00
1.80
11.00
30.00

1.3

Svinīga laulības reģistrācija citā piemērotā vietā Skrundas
novada administratīvajā teritorijā pēc pieprasījuma un
savstarpēji vienojoties:
 Apliecības veidlapa, vāciņi
4.20
 Apdrukāta pildspalva jaunlaulātajiem
3.00
 Pateicība lieciniekiem
1.80
 Noformējums
26.00
 Nokļūšana ceremonijas vietā
10.00
 Muzikālais un dzejas izpildījums
30.00
 Aksesuāri, tulkošana
10.00

85.00

2.

Laulību jubileju ceremoniju sagatavošana un vadīšana:
 Muzikālais un dzejas izpildījums
30.00

30.00

2. Noteikt par laulību ceremoniju vietu Skrundas kultūras nama mazo zāli vai 3.stāva
zāli,
3. Noteikt, ka maksas pakalpojuma summa tiek ieskaitīta Skrundas novada pašvaldības
budžetā, iemaksājot to pašvaldības kasē vai veicot bezskaidras naudas norēķinu
vismaz 10 dienas pirms laulības ceremonijas,
4. Pakalpojuma maksā nav iekļauta MK 24.09.2013.noteikumu Nr.906 “Noteikumi par
civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” noteiktā valsts nodeva par laulību
reģistrāciju 14 EUR apmērā,
5. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas novada domes
27.05.2010. sēdes (prot. Nr.7, 23.§) lēmums “Par Skrundas novada dzimtsarakstu
nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu. Nākamā apvienotā komiteju sēde 20.oktobrī, plkst. 800, kārtējā domes sēde
27.oktobrī, plkst. 800.
Sēde slēgta plkst. 0815
Sēdi vadīja

L. Robežniece
29.09.2016.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
29.09.2016.
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