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
2018. gada 27. septembrī

Nr. 12

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2018 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Skrundas
novada pašvaldības 2018. gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
3. Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
4. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
5. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
6. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
7. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
8. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2018 “Grozījums Skrundas
novada pašvaldības 2012. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 “Bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”” apstiprināšanu
9. Par Kuldīgas sabiedrības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Aivars RUDZROGA
Ivars GRUNDMANIS
Valdis PAKULIS
Valters FARNASTS
Ainārs ZANKOVSKIS
Gunta STEPANOVA
Andrejs SALMINS
Jānis BRŪVERIS
Aldis ZALGAUCKIS
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Nepiedalās deputāti:
Dzintars ANKEVICS (aizņemts pamatdarbā)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Ivo BĀRS (komandējumā Austrijā)
Klausās:
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Izglītības nodaļas vadītāja
Attīstības nodaļas vadītāja
Finanšu nodaļas vadītāja
nekustamo īpašumu speciālists
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Projektu speciāliste

Kaspars KUTUĻSKS
Inga FLUGRĀTE
Gita RUBEŽNIECE-ZUTE
Ināra MUCENIECE
Normunds DANENBERGS
Ilona RĪTIŅA
Kristīne VĒRDIŅA-JACKEVIČA

Sēdes vadītāja 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” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta
STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis
ZALGAUCKIS), Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 27.09.2018. sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2018 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Skrundas
novada pašvaldības 2018. gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
3. Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
4. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
5. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
6. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
7. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
8. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2018 “Grozījums Skrundas
novada pašvaldības 2012. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 “Bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”” apstiprināšanu
9. Par Kuldīgas sabiedrības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
1. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2018 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018
“Skrundas novada pašvaldības 2018. gada budžets”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE, I. MUCENIECE
1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai
Inārai MUCENIECEI, kura informē deputātus par grozījumiem pašvaldības 2018. gada
budžetā un lūdz komiteju apvienotajā sēdē apspriestos budžeta grozījumus papildināt ar
pedagogu mērķdotāciju.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
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ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, 46. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“Pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem
pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības
mājaslapā internetā”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Aldis ZALGAUCKIS, Jānis BRŪVERIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, Gunta
STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 4 (Aivars RUDZROGA, Valters
FARNASTS, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS), „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6/2018
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2018 ,,Skrundas novada pašvaldības 2018. gada budžets””
(pielikums Nr. 1 uz 3 lpp.).
2. §
Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Saskaņā ar Skrundas novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānu
(VP 2: RV2.2) Skrundas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir paredzējusi veikt
meliorācijas sistēmu sakārtošanu un attīstību novadā, savukārt, likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punkts cita starpā noteic pašvaldības autonomo funkciju –
pretplūdu pasākumi, tāpēc, lai veiksmīgāk risinātu ar meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu
un uzturēšanu saistītos jautājumus, pašvaldība ir iecerējusi noteikt daļai no koplietošanas
meliorācijas sistēmām pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu statusu. Šim
mērķim pašvaldība sadarbībā ar sertificētu meliorācijas sistēmu speciālistu ir izstrādājusi
priekšlikumu par koplietošanas meliorācijas sistēmu, kurai ir lietderīgi piešķirt pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, proti, ūdensnoteku sarakstu un to
attēlojumu kartoshēmā (pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.).
2. Meliorācijas likuma 1. panta 51. punkts nosaka, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācija sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu
teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības
polderos), 22.2 panta pirmā daļa nosaka, ka lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu; pirms
lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko
valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma.
3. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldība š.g. 2.
jūlijā ir saskaņojusi ieceri ar VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" un š.g.
augustā aptaujājusi zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru zemes vienību robežās
atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma. Aptaujas rezultātā saņemti divi rakstiski
saskaņojumi, divu īpašumu īpašnieki konsultēti klātienē pašvaldībā, iebildumi par ieceres
realizāciju nav saņemti.
4. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana;
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas
kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana)”, Meliorācijas likuma 22.2 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība pieņem
lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība saskaņo ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" koplietošanas meliorācijas sistēmas atrašanās
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vietu, meliorācijas kadastra apzīmējumus un garumu, kā arī noskaidro un izvērtē to zemes
īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes vienību robežās atrodas koplietošanas
meliorācijas sistēma. Pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību” un trešo daļu, kas nosaka, ka
“Pašvaldība mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu, informē par to valsts sabiedrību ar
ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", atklāti balsojot, „par” –
12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs
SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu šādām
Skrundas novada teritorijā esošām ūdensnotekām ar šādiem ūdenssaimniecisko
iecirkņu klasifikatora kodiem 36581:17; 36581:18; 36581:19; 36581:16, 36581:20,
3.2. publicēt Lēmumu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas Novads” un
mājas lapā www.skrunda.lv,
3.3. mēneša laikā pēc Lēmuma pieņemšanas informēt valsts sabiedrību ar ierobežotu
atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu lēmumā noteiktajām
ūdensnotekām,
3.4. noteikt atbildīgo par Lēmuma 3.2. punkta izpildi pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālisti Ivetu ROZENFELDI,
3.5. noteikt atbildīgo par Lēmuma 3.3. punkta izpildi pašvaldības attīstības nodaļas
vadītāju Gitu RUBEŽNIECI-ZUTI,
3.6. minēto Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo
daļu1, personas, kurām lēmums ierobežo privātpersonas tiesības vai tiesiskās
intereses, ir tiesīgas mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā pārsūdzēt to atbilstoši
Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmās daļas2 nosacījumiem,
3.7. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūtīt visiem zemju īpašniekiem vai tiesiskiem
valdītājiem, kuru zemes vienību robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma.
3. §
Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 17.08.2018. pašvaldībā saņemto biedrības „Ventas krasti”,
reģ. Nr. 40008074188, adrese Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, direktores Ineses
IVĀNES iesniegumu par telpu Kuldīgas ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu
bezatlīdzības lietošanā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. biedrība „Ventas krasti” ir sabiedriskā labuma organizācija, par ko liecina Valsts
ieņēmumu dienesta mājas lapā pieejamā informācija (02.05.2012. lēmums Nr. 8.146/32907).
2.2. biedrības „Ventas krasti” darbības veikšanai nepieciešamā telpa atrodas Kuldīgas
ielā 4, 2. stāvā, Skrundā, Skrundas novadā, kopējā platība 32 m2.
3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5. panta otrās daļas 4.1punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska persona var savu
1

Pieteikumu par administratīvā akta izdošanu, atcelšanu, spēkā esamību, atzīšanu par prettiesisku vai par
administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanu var iesniegt viena mēneša
laikā no dienas, kad stājies spēkā augstākas iestādes lēmums par apstrīdēšanas iesniegumu.
2

Pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja adreses [fiziskā
persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)
vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].
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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”, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir
jānodrošina iedzīvotājiem sociālā palīdzība, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS,
Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS,
Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā
nepiedalās deputāte Inese IVĀNE, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu
valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. nodot biedrībai „Ventas krasti”, reģ. Nr. 40008074188, adrese Kalēju iela 4,
Skrunda, Skrundas novads, bezatlīdzības lietošanā telpu 2. stāvā (telpu plāns pielikums Nr. 3 uz 1 lpp.), kopējā platība 32 m2, Kuldīgas ielā 4, Skrundā, Skrundas
novadā, uz pieciem gadiem, biedrības darbības nodrošināšanai,
3.2. slēgt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
4. §
Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu
par īres dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta ceturtās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka ”Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 12
(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs
SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. uzņemt bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
5. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Nīkrāces 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
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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 uz
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 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanai,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 7,0 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 39,7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
6. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 27.08.2018. pašvaldībā saņemto XXX pilnvarotās personas
XXX, dzīvo XXX, Sātiņos, Novadnieku pagastā, Saldus novadā (XXX Kurzemes
apgabaltiesas Zvērinātas notāres Baibas SKREBAS izdota pilnvara, iereģistrēta aktu un
apliecinājuma reģistrā ar Nr. XXX), iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma „XXX” piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv no trijām zemes vienībām.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas 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” –
12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs
SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 11,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX
piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes
6

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.
7. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 31.08.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukumu „XXX” piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv no sešām zemes vienībām.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas 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” –
12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs
SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX
piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Raņķu 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.
8. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2018
“Grozījums Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 24. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota
pirmsskolas izglītības programma”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas Ingas
FLUGRĀTES iesniegto priekšlikumu par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības
2012. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 ,,Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas
un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota
pirmsskolas izglītības programma”.
2. Ņemot vērā Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdē apstiprinātos grozījumus Skrundas
novada pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikumā un Skrundas vidusskolas
nolikumā par pirmsskolas izglītības programmu realizācijas adresēm un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inese
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IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS,
Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS,
Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7/2018
“Grozījums Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 24. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 7/2012 ,,Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība
Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas
izglītības programma”” (pielikums Nr. 4 uz 2 lpp.).
9. §
Par Kuldīgas sabiedrības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka, ka
“tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās,
komisijas, valdēs un darba grupās”, un 61. pantu, kas nosaka, ka “(1) atsevišķu pašvaldības
funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes
deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba
grupas. Lai sekmētu visas pašvaldības teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, novada
pašvaldības dome var izveidot novada valdi, kuru vada novada domes priekšsēdētājs un kurā
ietilpst novada domes priekšsēdētāja vietnieki un visu domes pastāvīgo komiteju
priekšsēdētāji. Valde atbilstoši pašvaldības nolikumam saskaņo komiteju viedokļus un
sagatavo priekšlikumus novada domes lēmumu pieņemšanai. (2) šo valžu, komisiju un darba
grupu izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi vai domes lēmumi, un darbam
tajās var pieaicināt speciālistus, kuriem par darbu maksā no pašvaldības ieņēmumiem. (3)
valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem”,
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu,
kas nosaka, ka “pašvaldības domes uzdevumi ir šādi: apstiprināt sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikumu (pielikums Nr. 5 uz 5 lpp.),
2. Noteikt, ka komisijas nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi.
10. §
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 29.08.2018. saņemts XXX, dzīvo XXX, Ciecerē,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu no adreses XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2. 05.09.2018. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā,
lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.3. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, 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”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS,
Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Ciecerē, Skrundas
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.
Deputāti vienojas attīstības komitejas sēdi sasaukt 16.10.2018., plkst. 0800, kārtējo komiteju
sēdi - 18.10.2018., plkst. 0800, domes sēdi - 25.10.2018., plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0810
Sēdi vadīja

L. Robežniece
27.09.2018.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
27.09.2018.
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