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Nr. 2

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu objektā “Autoceļa 6229A002 Klūgas – Pikuļi
– Jaunmuiža, Skrundas novadā, pārbūve”
2. Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro
tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
3. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības plāna un
investīciju plāna aktualizēšanu
4. Par “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītājas apstiprināšanu
5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
7. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
8. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Nīkrāces pagasta zemnieku saimniecībai
“SUDMAĻI”
9. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu XXX
10. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu XXX
11. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu privātpersonām uz mazdārziņiem Skrundas
novadā
12. Par zemes vienības “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
13. Par zemes vienības daļas “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
14. Par zemes vienību “XXX” un “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
15. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas
novadā, apstiprināšanu
16. Par Skrundas novada domes 31.10.2019. sēdes (prot. Nr. 13, 11.§) lēmuma “Par
lokālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Ventas ielā 3, Skrundā, Skrundas novadā,
un Ventas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā” atcelšanu
17. Par lokālplānojuma izstrādi Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai Skrundas pilsētā,
Skrundas novadā
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Aivars SEBEŽS
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Ivars GRUNDMANIS
Aldis ZALGAUCKIS
Ivo BĀRS
Gunta STEPANOVA
Rihards VALTENBERGS
Valters FARNASTS
Andrejs SALMINS
Aivars RUDZROGA
Ainārs ZANKOVSKIS
Nepiedalās deputāti:
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Dzintars ANKEVICS (slims)
Jānis BRŪVERIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Valdis PAKULIS (atrodas ārpus valsts)
Klausās:
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Pašvaldības izpilddirektors
Attīstības nodaļas vadītājs
Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Finanšu nodaļas vadītāja
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Tehniskā sekretāre
Sporta darba organizatore Skrundas novadā
p/a “Sociālais dienests” direktore

Sandis JAPĒŅINS
Guntis PUTNIŅŠ
Edgars ZEBERLIŅŠ
Normunds DANENBERGS
Ritvars STEPANOVS
Inese IVĀNE
Ilona RĪTIŅA
Ināra MUCENIECE
Inga FREIMANE
Dace BUĶELE
Aivita STAŅEVIČA
Anda VĪTOLA

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina apstiprināt 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” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS,
Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs
SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas
novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 30.01.2020. sēdes darba kārtību:
1. Par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu objektā “Autoceļa 6229A002 Klūgas – Pikuļi
– Jaunmuiža, Skrundas novadā, pārbūve”
2. Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro
tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
3. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības plāna un
investīciju plāna aktualizēšanu
4. Par “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītājas apstiprināšanu
5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
7. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
8. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Nīkrāces pagasta zemnieku saimniecībai
“SUDMAĻI”
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9. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu XXX
10. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu XXX
11. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu privātpersonām uz mazdārziņiem Skrundas
novadā
12. Par zemes vienības “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
13. Par zemes vienības daļas “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
14. Par zemes vienību “XXX” un “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
15. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas
novadā, apstiprināšanu
16. Par Skrundas novada domes 31.10.2019. sēdes (prot. Nr. 13, 11.§) lēmuma “Par
lokālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Ventas ielā 3, Skrundā, Skrundas novadā,
un Ventas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā” atcelšanu
17. Par lokālplānojuma izstrādi Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai Skrundas pilsētā,
Skrundas novadā
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
1. §
Par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu objektā
“Autoceļa 6229A002 Klūgas – Pikuļi – Jaunmuiža, Skrundas novadā, pārbūve”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par būvdarbu termiņa pagarinājumu objektā
Autoceļa 6229A002 Klūgas – Pikuļi - Jaunmuiža, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
pārbūve.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 19.03.2018. izsludināts atklāts konkurss Skrundas novada pašvaldības 4 grants
ceļu pārbūves būvdarbu veikšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, iepirkuma Nr.
SNP/2018/4,
2.2. 25.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu par iepirkuma priekšmeta pirmo daļu
ar PS “Ceļu būvnieks CT”, reģ. Nr.40003992575, juridiskā adrese: Juglas iela 18,
Rīga, LV-1064 – Būvuzņēmējs, par piedāvāto līgumcenu 371 320,28 EUR (trīs simti
septiņdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro, divdesmit astoņi centi), bez
PVN,
2.3. 20.08.2018. noslēgts līgums Nr. 8.1/26/2018 ar PS “Ceļu būvnieks CT” par
būvdarbu izpildi objektā “Skrundas novada pašvaldības 4 grants ceļu pārbūves
būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” pirmo daļu,
iepirkuma Nr. SNP/2018/4”, turpmāk – Līgums,
2.4. 07.03.2018. izdota būvatļauja Nr. BIS-BV-4.5-2018-140 (turpmāk – Būvatļauja)
par autoceļa 6229A002 Klūgas – Pikuļi - Jaunmuiža, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, pārbūvi,
2.5. 12.09.2018. Būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi, kurā būvdarbu veicējs norādīta PS “Ceļu būvnieks CT”, būvkomersanta
reģistrācijas Nr. 7084-R, būvuzraugs – SIA “SNB projekti”, būvkomersanta
reģistrācijas Nr. 9424-R, autoruzraugs - SIA “Tomus”, būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 6297-RA,
2.6. 12.09.2018. sākti būvdarbi objektā,
2.7. 03.12.2018. sastādīts akts par būvdarbu pārtraukšanu objektā nepiemērotu laika
apstākļu dēļ, nosakot būvdarbiem tehnoloģisko pārtraukumu sākot no 04.12.2018.,
2.8. 08.04.2019. sastādīts akts par tehnoloģiskā pārtraukuma beigām un būvdarbu
atsākšanu objektā no 09.04.2019.,
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2.9. pašvaldībā 08.07.2019. saņemts PS “Ceļu būvnieks CT” iesniegums par
būvdarbu termiņa pagarinājumu, kurā norādīts, ka 20.08.2018. tika noslēgts līgums
Nr. 8.1/26/2018 starp Skrundas novada pašvaldību un Būvuzņēmēju par Autoceļa
6229A002 Klūgas – Pikuļi - Jaunmuiža, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pārbūvi
un līguma 7.3. punktā noteikts darbu izpildes termiņš 6 mēneši, nerēķinot termiņā
iekšā tehnoloģisko pārtraukumu, t.i. līdz 17.07.2019. Būvuzņēmējs informē
pašvaldību, ka sakarā ar izmaiņām būvprojektā par papildu caurteku un ceļa
paplašinājumu izbūvi, kā dēļ bija jāveic būvprojekta izmaiņu saskaņošana ar
pieguļošo zemju īpašniekiem, Būvuzņēmējs lūdz pasūtītāju pagarināt būvdarbu
izpildes termiņu līdz 31.10.2019.,
2.10. Līguma 7.5.6. punkts paredz, ka Izpildītājam ir tiesības saņemt būvdarbu
izpildes termiņa pagarinājumu, ja atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai tiek veiktas
izmaiņas būvdarbu daudzumos,
2.11. Līguma 12.7. punkts nosaka, ka Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darbu
daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kuri nav minēti
Projekta dokumentācijā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Projekta
dokumentācijā paredzēto galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu
funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem tā paredzēta, ievērojot arī tās
prasības, kuras būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām attiecībā uz konkrētas būves funkcionālo nozīmi,
2.12. 30.10.2019. ir sastādīts Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 1, kurš paredz
papildu darbu iekļaušanu, kuri saskaņoti ar Būvuzraugu, Autoruzraugu, Būvuzņēmēju
un Pasūtītāju,
2.13. 31.10.2019. parakstīts Darbu pieņemšanas-nodošanas akts Nr. 3 starp Pasūtītāju
un Būvuzņēmēju, kurš saskaņots ar Būvuzraugu,
2.14. 06.12.2019. Pasūtītājam iesniegtas Autoruzrauga izstrādātās Būvprojekta
izmaiņas, atbilstoši 30.10.2019. Darbu daudzumu izmaiņu aktam Nr. 1,
2.15. 11.12.2019. Skrundas novada būvvalde ir izdevusi aktu par objekta: autoceļa
6229A002 Klūgas – Pikuļi - Jaunmuiža pārbūve, Skrundas novadā, pieņemšanu
ekspluatācijā.
3. Ņemot vērā Līguma 7.5.6. punktu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo
raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no
šādiem gadījumiem: grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos
gadījumos un trešās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka “būtiski iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 1) iepirkuma procedūras
dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz
grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un
būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles
iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes
aspektiem”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 3 (Andrejs SALMINS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS), „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piekrist, ka 20.08.2018. noslēgtā līguma Nr. 8.1./26/2018 Par būvdarbu izpildi
objektā “Skrundas novada pašvaldības 4 grants ceļu pārbūves būvdarbu veikšana
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un
Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” pirmo daļu, iepirkuma Nr. SNP/2018/4,
būvdarbu izpildes termiņš tiek noteikts 31.10.2019.,
3.2. uzdot domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI slēgt vienošanos par
būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu līdz 31.10.2019.
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2. §
Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
L. ROBEŽNIECE, G. PUTNIŅŠ, A. RUDZROGA, I. MUCENIECE, S. JAPĒŅINS
1. Skrundas novada dome izskata izpilddirektora Gunta PUTNIŅA ierosinājumu par
deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību
un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ.
Nr. 41203022001, juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM, kurš informē par izmaiņām deleģēšanas līgumā, par izmaiņām savstarpējo
norēķinu kārtībā.
Deputāts Aivars RUDZROGA jautā par dzīvnieku apbedīšanas vietu esamību pašvaldībā,
sabiedrisko tualešu uzturēšanu.
Pašvaldības finanšu nodaļas vadītāja Ināra MUCENIECE paskaidro, ka sabiedrisko tualešu
uzturēšana nav jāiekļauj dotāciju līgumā.
Guntis PUTNIŅŠ paskaidro, ka sabiedrisko tualešu uzturēšana paredzēta budžetā.
Ināra MUCENIECE informē par savstarpējo norēķinu kārtību starp komunālo saimniecību
un pašvaldību.
Aivars RUDZROGA vērš uzmanību uz deleģēšanas līguma 13. punktu, kur ir runa par
avansa maksājuma izmaksu saskaņā ar iesniegto rēķinu.
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis Sandis JAPĒŅINS atzīst, ka
konkrētais punkts ir jālabo un teksts par avansa maksājuma izmaksu no līguma jāizņem.
Aivars RUDZROGA jautā par līguma 10. punktu, kurā minēts, ka katru ceturksni pašvaldībai
tiek iesniegts pārskata par paveiktajiem darbiem.
Guntis PUTNIŅŠ paskaidro, ka konkrētā punkta teksts ir arī kapitālsabiedrības pārvaldības
noteikumos.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
divdesmit trešo daļu, kas nosaka, ka “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 23) lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma
15. pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī
sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi”, uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta
pirmās un otrās daļas, kas nosaka: “(1) Publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai
publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk; (2) Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var
deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot
šā likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus.” un 41. panta pirmās daļas, kas nosaka:
„(1) Publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās
personas vai tās iestādes kompetencē. Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi
kopumā atbild attiecīgā publiskā persona”, kā arī ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma
45. pantu, kas nosaka līgumiskās deleģēšanas procedūru, un 46. pantu, kas paredz
deleģēšanas līguma saturu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. slēgt deleģēšanas līgumu (pielikums Nr. 1 uz 18 lpp.) ar SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda,
Skrundas novads, par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro
tīrību un tās apsaimniekošanu līdz 31.12.2020.,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
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3. §
Par Skrundas novada attīstības programmas
2014.-2020. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka
„lai pildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas
attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”, 61.1
panta trešo daļu, kas nosaka, ka „publisko apspriešanu nerīko par pašvaldības budžetu”,
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pantu, kas paredz, ka „valsts un pašvaldības
institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas
iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
73. punktu, kas paredz, ka „rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā,
ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA,
Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA,
Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
1. Aktualizēt Skrundas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam rīcības
plānu un investīciju plānu (pielikums Nr. 2 uz 15 lp.),
2. Publicēt aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam
rīcības plānu un investīciju plānu Skrundas novada pašvaldības mājas lapā
www.skrunda.lv,
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Edgaru
ZEBERLIŅU.
4. §
Par “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītājas apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 20.01.2020. pašvaldībā saņemto “Tūrisma un
uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītājas Zanes BABRES iesniegumu par darba tiesisko
attiecību pārtraukšanu, un 23.01.2020. pašvaldībā saņemto Aivitas STAŅEVIČAS, Skrundas
novada sporta darba organizatores, iesniegumu ar pieteikumu veikt “Tūrisma un
uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītājas amata pienākumus.
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 Skrundas novada pašvaldības darba kārtības noteikumiem, kas nosaka kārtību
kādā darbinieki tiek pieņemti darbā, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Zani BABRI, personas kods XXX, kā
“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītāju, ar 31.01.2020. (pēdējā darba
diena), pamatojoties uz “Darba likuma” 100. panta ceturto daļu,
2.2. iecelt Aivitu STAŅEVIČU, personas kods XXX, par “Tūrisma un
uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītāju (profesijas kods 1431 15) ar 03.02.2020.,
nosakot normālo darba laiku 40 stundas nedēļā, ar mēneša darba algas likmi 1100,00
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EUR (viens tūkstotis viens simts euro, nulle centi),
2.3. slēgt vienošanos pie Aivitas STAŅEVIČAS darba līguma par sporta darba
organizatora pienākumu pildīšanas beigšanu ar 02.02.2020. un “Tūrisma un
uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītāja amata pienākumu pildīšanu ar 03.02.2020.,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU,
administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI, algu grāmatvedi Rutu
ERNSTSONI.
5. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 15.01.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Rīgā,
un XXX, dzīvo XXX, Rīgā, iesniegumu par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam
īpašumam “XXX”, kadastra Nr. XXX, un “XXX”, kadastra Nr. XXX, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, no apbūves zemes uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX un XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Raņķu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, īpašums sastāv no zemes vienības 2,78 ha
platībā, kadastra apzīmējums XXX,
2.2. nekustamais īpašums „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX un XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Raņķu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, īpašums sastāv no zemes vienības 3,2 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 noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” trešo daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” –
11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars
RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izmainīt nekustamā īpašuma „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 2,78 ha platībā lietošanas
mērķi no 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. izmainīt nekustamā īpašuma „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 3,2 ha platībā lietošanas
mērķi no 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve uz - 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam
Normundam DANENBERGAM.
6. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 02.01.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Brocēnos, Brocēnu novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu.
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Rudbāržu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 18,8 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX, un 9,4 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
2.3. ar 01.08.2019. Pilnvaru, kas sastādīta pie Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas
notāres Baibas SKREBAS, prakses vietā Striķu ielā 12, Saldū, Saldus novadā,
Reģistra Nr. XXX, XXX pilnvarojis XXX sadalīt nekustamo īpašumu “XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu,
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”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „XXX”, Rudbāržu
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. noteikt, ka 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”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads,
3.7. no nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, atdalāmai zemes vienībai 9,4 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
piešķirt jaunu nosaukumu “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība,
3.8. 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 15.01.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Rīgā,
iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, sadalīšanu un jauna nosaukuma „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. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 5,9 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX, un 11,5 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX.
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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”, 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” –
11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars
RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „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 11,5 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
8. §
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
Nīkrāces pagasta zemnieku saimniecībai “SUDMAĻI”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 08.01.2020. pašvaldībā saņemto Nīkrāces pagasta
zemnieku saimniecības “SUDMAĻI”, juridiskā adrese “Sudmaļi”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, īpašnieka Gunāra VIĻUMSONA iesniegumu par zemes nomas līguma
pagarināšanu nekustamā īpašumā “Jaunlagzdiņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6268 004 0041, 2,7 ha platībā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums
“Jaunlagzdiņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 004 0041, 2,7 ha
platībā, piekrīt 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 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 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS,
Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters
FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar Nīkrāces pagasta zemnieku saimniecību “SUDMAĻI”, reģistrācijas
numurs 56101007511, 19.12.2012. noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
3-5-3/11 par zemes vienības nomu nekustamajā īpašumā “Jaunlagzdiņi”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 004 0041, 2,7 ha platībā uz pieciem
gadiem, lauksaimniecībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro),
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
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DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
9. §
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu XXX
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 07.01.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Lēnās,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu
nekustamajā īpašumā “XXX” 5,0 ha platībā, kadastra Nr. XXX, un “XXX”, 0,75 ha platībā,
kadastra Nr. XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs XXX, 8,9 ha platībā, piekrīt pašvaldībai, saskaņā ar 26.11.2009. Skrundas
novada domes sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo
zemju izvērtēšanu lauku apvidos”,
2.2. nekustamais īpašums “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, 0,9 ha platībā, piekrīt 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 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 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS,
Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters
FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar XXX, personas kods XXX, Lauku apvidus zemes nomas līgumu:
3.1.1. par zemes vienības daļas nomu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 5,0 ha platībā uz pieciem gadiem,
lauksaimniecībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība,
3.1.2. par zemes vienības daļas nomu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 0,75 ha platībā uz pieciem gadiem,
lauksaimniecībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībām nomas maksu gadā, 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro) par katru zemes vienību,
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM
10. §
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu XXX
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 06.01.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes nomas līgumu pagarināšanu
nekustamajā īpašumā “XXX”, 1,42 ha platībā, kadastra Nr. XXX, un “XXX”, 0,6 ha platībā,
kadastra Nr. XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā.
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, 3,0 ha platībā, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes
26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un
piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”,
2.2. nekustamais īpašums “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, 1,4 ha platībā, piekrīt 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 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 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS,
Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters
FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome, nolemj:
3.1. pagarināt ar XXX, personas kods XXX, Lauku apvidus zemes nomas līgumu:
3.1.1. par zemes vienības daļas nomu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 1,42 ha platībā uz pieciem gadiem,
lauksaimniecībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība,
3.1.2. par zemes vienības daļas nomu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 0,6 ha platībā uz pieciem gadiem,
lauksaimniecībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībām nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro) par katru zemes vienību,
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
11. §
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
privātpersonām uz mazdārziņiem Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 08.01.2020. pašvaldībā saņemtos privātpersonu
iesniegumus par nomas līgumu pagarināšanu mazdārziņiem Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS,
Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters
FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pagarināt Lauku apvidus zemes nomas līgumus privātpersonām:
2.1.1. XXX, personas kods XXX, par zemes vienības daļas nomu nekustamajā
īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
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0,166 ha platībā uz pieciem gadiem, mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.1.2. XXX, personas kods XXX, par zemes vienības daļas nomu nekustamajā
īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
0,05 ha platībā uz pieciem gadiem, mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.1.3. XXX, personas kods XXX, par zemes vienības daļas nomu nekustamajā
īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
0,08 ha platībā uz pieciem gadiem, mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.1.4. XXX, personas kods XXX, par zemes vienības daļu nomu nekustamajā
īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 0,4
ha platībā un kadastra apzīmējums XXX, 0,425 ha platībā uz pieciem gadiem,
mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība,
2.1.5. XXX, personas kods XXX, par zemes vienības daļas nomu nekustamajā
īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
0,05 ha platībā uz pieciem gadiem, mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.1.6. XXX, personas kods XXX, par zemes vienības daļas nomu nekustamajā
īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
0,05 ha platībā uz pieciem gadiem, mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.1.7. XXX, personas kods XXX, par zemes vienības daļas nomu nekustamajā
īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 0,5
ha platībā uz pieciem gadiem, mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.1.8. XXX, personas kods XXX, par zemes vienības daļu nomu nekustamajā
īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
0,05 ha platībā un “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums
XXX, 0,1 ha platībā uz pieciem gadiem, mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, ne mazāku kā 3 EUR (trīs euro) par katru zemes vienību,
2.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
12. §
Par zemes vienības “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 09.01.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības “XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, iznomāšanu 0,5726 ha platībā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
piekrīt 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 vienības platība 0,5726 ha,
2.2. uz zemes vienības atrodas XXX piederoša ēka “XXX”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, kadastra apzīmējums XXX, saskaņā ar XXX. Pirkuma līgumu,
reģistra Nr. 12, kas sastādīts Skrundas novada bāriņtiesā Kalēju ielā 4, Skrundā,
12

Skrundas novadā.
3. Pamatojoties 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 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS,
Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs
SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome, nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienību „XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, 0,5726 ha platībā, kadastra Nr. XXX, uz pieciem gadiem lietošanas mērķis - 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro),
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
13. §
Par zemes vienības daļas “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 13.01.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas “XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, iznomāšanu 0,1750 ha platībā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
pieder pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta
zemesgrāmatas Nr. XXX, zemes vienības platība 2,22 ha,
2.2. zemes vienība iznomāta Dzeldas ciema iedzīvotājiem, mazdārziņiem.
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 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS,
Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters
FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome, nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu „XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, 0,1750 ha platībā, kadastra Nr. XXX, uz pieciem gadiem mazdārziņam - 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, ne mazāku kā 3 EUR (trīs euro),
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
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14. §
Par zemes vienību “XXX” un “XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 23.12.2019. pašvaldībā saņemta XXX, dzīvo “XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienību “XXX”, kadastra Nr.
XXX, un “XXX”, kadastra Nr. XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nomu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
piekrīt 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 vienības platība 1,3586 ha,
2.2. zemes vienība “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
piekrīt 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 vienības platība 3,4 ha.
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 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS,
Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters
FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības:
3.1.1. „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 1,3586 ha platībā, kadastra Nr.
XXX, uz pieciem gadiem - lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.1.2. „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 3,4 ha platībā, kadastra Nr.
XXX, uz pieciem gadiem - lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībām nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro) par katru zemes vienību,
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
15. §
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto detālplānojuma
pirmo redakciju nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 119.1. apakšpunktu un Skrundas novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS,
Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs
SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” 14

nav, “atturas” - nav, nolemj:
2.1. apstiprināt detālplānojuma pirmo redakciju nekustamajam īpašumam Liepājas
ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, kā galīgo redakciju (pielikums Nr. 3 uz 6 lp.),
2.2. apstiprināt detālplānojuma grafisko daļu – teritorijas plānotās izmantošanas,
apgrūtinājumu un inženierkomunikācijas plānu (pielikums Nr. 4 uz 3 lp.),
2.3. ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc detālplānojuma apstiprināšanas lēmumu
publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Skrundas novada laikrakstā un mājas lapā,
2.4. noteikt, ka detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
16. §
Par Skrundas novada domes 31.10.2019. sēdes (prot. Nr. 13, 11.§) lēmuma “Par
lokālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Ventas ielā 3, Skrundā, Skrundas
novadā, un Ventas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā” atcelšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 17.01.2020. pašvaldībā saņemto SIA “ZIKO”, juridiskā
adrese Kuldīgas iela 86, Saldus, Saldus novads, valdes locekles Sintijas KAPTEINES
iesniegumu par Skrundas novada domes 31.10.2019. sēdes (prot. Nr. 13, 11.§) lēmuma „Par
lokālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Ventas ielā 3, Skrundā, Skrundas novadā,
un Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā”, atcelšanu, jo ar lokālplānojuma izstrādi
teritorijām nevar mainīt Ventas upes aizsargjoslu Skrundas pilsētā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgas pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” –
11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars
RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atcelt Skrundas novada domes 31.10.2019. sēdes (prot. Nr. 13, 11.§) lēmumu
„Par lokālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Ventas ielā 3, Skrundā,
Skrundas novadā, un Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā”,
2.2. pēc lēmuma stāšanās spēkā ievietot informāciju Skrundas novada mājas lapā
internetā, Skrundas novada avīzē un publicēt izdevumā “Latvijas Vēstnesis”,
2.3. lēmumu ievietot Teritorijas attīstības un informācijas sistēmā (TAPIS),
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
17. §
Par lokālplānojuma izstrādi Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai
Skrundas pilsētā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES priekšlikumu
izstrādāt lokālplānojumu Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai Skrundas pilsētā, Skrundas
novadā, sakarā ar Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos 394.1. punkta neatbilstību Aizsargjoslas likuma
7. panta otrās daļas 2. punkta a) apakšpunktam.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka
“lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: izstrādāt
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas
attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka
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“teritorijas attīstību plāno, izstrādājot šādus savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus: vietējā līmenī — vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu”,
12. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās
pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma,
lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu”, 24. pantu, kas nosaka,
ka “(1) Lokālplānojumu vietējā pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un izmanto par
pamatu turpmākai plānošanai, kā arī būvprojektēšanai. (2) Lokālplānojumā var detalizēt
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju. (3) Lokālplānojumā paredzētā funkcionālā zonējuma vai teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu izmaiņas izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kā
lokālplānojuma grozījumus. (4) Lokālplānojuma teritorijā ir spēkā lokālplānojumā noteiktais
funkcionālais zonējums un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ja spēkā stājas
jauni ar lokālplānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, vietējā pašvaldība
izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus lokālplānojumā”, Ministru kabineta 2014. gada
14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 75.punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības dome pieņem lēmumu par teritorijas
plānojuma vai lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes
vadītāju”, un 77. punktu, kas nosaka, ka “darba uzdevumā ietver vismaz šādu informāciju un
nosacījumus: izstrādes pamatojumu un konkrētus uzdevumus; institūcijas, no kurām
saņemama informācija vai nosacījumi un atzinumi; plānotos sabiedrības līdzdalības veidus
un pasākumus. un Aizsargjoslas likuma 7. panta otrās daļas 2. punkta a) apakšpunktu, kas
nosaka, ka “minimālie virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumi tiek noteikti pilsētās un
ciemos — teritoriju plānojumos ne mazāk kā 10 metrus plata josla gar virszemes
ūdensobjekta krasta līniju, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ”,
atklāti balsojot, “par” – 10 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS,
Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Andrejs SALMINS, Aivars
RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” – 1
(Valters FARNASTS), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. uzsākt izstrādāt lokālplānojumu Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai Skrundas
pilsētā, Skrundas novadā, lai grozītu Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 394.1. punktā noteikto
Ventas upes aizsargjoslu, kā to nosaka Aizsargjoslas likuma 7. panta otrās daļas
2. punkta a) apakšpunkts,
2.2. apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu (pielikums Nr. 5 uz 3 lpp.),
2.3. piecu darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā ievietot informāciju Skrundas
novada mājas lapā, Skrundas novada avīzē un publicēt izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”,
2.4. uzdot pašvaldības attīstības nodaļai lēmumu ievietot Teritorijas attīstības un
informācijas sistēmā (TAPIS),
2.5. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
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18. §
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 rakstiska
iesnieguma pamatu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 02.01.2020. saņemts XXX iesniegums par XXX un
XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder z/s
“Valti”, kuras īpašnieks ir Rihards VALTENBERGS,
2.3. 07.01.2020. XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada
pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. XXX un XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušies, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.
3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot
dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas, vai attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
4. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu
pārbaudi, un 12. pantu, kas nosaka kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana,
Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 72 ”Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valters
FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās domes deputāts Rihards
VALTENBERGS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome nolemj:
4.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā,
4.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā,
4.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas
vadītāju Ingu FREIMANI,
5. 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 - 20.02.2020., plkst. 0800, domes sēde - 27.02.2020., plkst.
0800.
Sēde slēgta plkst. 0820
Sēdi vadīja

L. Robežniece
30.01.2020.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
30.01.2020.
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