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
2020. gada 30. decembrī

Nr. 19

Sēde sasaukta plkst. 0830
Sēdi atklāj plkst. 0830
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2020 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2020. gada 9. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas
novada pašvaldības 2020. gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2021. gadam
3. Par grozījumiem Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā
4. Par sadarbības līguma slēgšanu jaunveidojamā Kuldīgas novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādei
5. Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
6. Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam
izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
7. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības un investīciju
plāna darbības termiņa pagarināšanu
8. Par pilnvarojuma līguma par Skrundas novada pašvaldības īres dzīvokļu pārvaldīšanu
nodošanu SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
9. Par pilnvarojuma līguma par Skrundas novada pašvaldības pienākuma pārvaldīt
dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai nodošanu SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”
10. Par pilnvarojuma līguma par tirgus pārvaldīšanu pagarināšanu ar SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”
11. Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu,
sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
12. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas
13. Par debitoru parādu norakstīšanu
14. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu
15. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles
noteikumu apstiprināšanu
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, pārdošanu
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu
18. Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu
19. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu XXX, Skrundā, Skrundas novadā
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Bānīša ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā
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22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes vienībai “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu nekustamā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā
24. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā
25. Par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā
26. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
27. Par adrešu anulēšanu
28. Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu uz
pašvaldības vārda
29. Par nekustamā īpašuma “Norzemnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu
un jauna nosaukuma piešķiršanu
30. Par nekustamā īpašuma “Purenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
jauna nosaukuma piešķiršanu
31. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
32. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Valki”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
33. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Limbaiši”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
34. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Gaiļi”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
35. Par zemes vienības platības precizēšanu
36. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Aldis ZALGAUCKIS
Ivo BĀRS
Gunta STEPANOVA
Rihards VALTENBERGS
Ainārs ZANKOVSKIS
Aivars RUDZROGA
Valters FARNASTS
Valdis PAKULIS
Ivars GRUNDMANIS
Aivars SEBEŽS
Andrejs SALMINS

Nepiedalās deputāti:
Dzintars ANKEVICS (aizņemts pamatdarbā)
Jānis BRŪVERIS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)
Juris JAUNZEMS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)
Klausās:
Sabiedrisko attiecību speciāliste
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Pašvaldības izpilddirektors
Attīstības nodaļas vadītājs

Iveta ROZENFELDE
Sandis JAPĒŅINS
Ilona RĪTIŅA
Ritvars STEPANOVS
Guntis PUTNIŅŠ
Edgars ZEBERLIŅŠ
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IT speciālists
Nekustamo īpašumu speciālists
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Izglītības nodaļas vadītāja
p/a “Sociālais dienests” direktore

Sandris KUZMICKIS
Normunds DANENBERGS
Inga FREIMANE
Inga FLUGRĀTE
Anda VĪTOLA

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu
“Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda”.
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 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas
novada dome nolemj:
Iekļaut jautājumu “Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda” sēdes darba kārtībā.
Loreta ROBEŽNIECE ierosina apstiprināt Skrundas novada domes 30.12.2020. sēdes darba
kārtību.
Atklāti balsojot, “par” - 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas
novada dome nolemj:
Apstiprināt domes 30.12.2020. sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2020 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2020. gada 9. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas
novada pašvaldības 2020. gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2021. gadam
3. Par grozījumiem Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā
4. Par sadarbības līguma slēgšanu jaunveidojamā Kuldīgas novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādei
5. Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
6. Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam
izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
7. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības un investīciju
plāna darbības termiņa pagarināšanu
8. Par pilnvarojuma līguma par Skrundas novada pašvaldības īres dzīvokļu pārvaldīšanu
nodošanu SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
9. Par pilnvarojuma līguma par Skrundas novada pašvaldības pienākuma pārvaldīt
dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai nodošanu SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”
10. Par pilnvarojuma līguma par tirgus pārvaldīšanu pagarināšanu ar SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”
11. Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu,
sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
12. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas
13. Par debitoru parādu norakstīšanu
14. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu
15. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles
noteikumu apstiprināšanu
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
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Skrundas novadā, pārdošanu
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu
18. Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu
19. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu XXX, Skrundā, Skrundas novadā
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Bānīša ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes vienībai “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu nekustamā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā
24. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā
25. Par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā
26. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
27. Par adrešu anulēšanu
28. Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu uz
pašvaldības vārda
29. Par nekustamā īpašuma “Norzemnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu
un jauna nosaukuma piešķiršanu
30. Par nekustamā īpašuma “Purenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
jauna nosaukuma piešķiršanu
31. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
32. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Valki”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
33. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Limbaiši”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
34. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Gaiļi”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
35. Par zemes vienības platības precizēšanu
36. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
37. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
1. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2020 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2020. gada 9. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas
novada pašvaldības 2020. gada budžets”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, 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” – 9 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Valters
FARNASTS, Valdis PAKULIS), Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 8/2020
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2020. gada 9. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas novada pašvaldības 2020. gada budžets””
(pielikums Nr. 1 uz 9 lpp.).
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2. §
Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2021. gadam
L. ROBEŽNIECE, I. FREIMANE, I. FLUGRĀTE
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “likumā ir lietoti šādi termini: atvasināta publiska persona — pašvaldība vai cita ar
likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona. Tai ar likumu piešķirta sava
autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Tai var būt
sava manta” un likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu 2. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības
dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” – 2 (Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS), Aivars RUDZROGA balsojumā
nepiedalās, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu 2021. gadam (pielikums
Nr. 2 uz 17 lpp.).
Turpmāko sēdes jautājumu izskatīšanā piedalās arī deputāts Rihards VALTENBERGS.
3. §
Par grozījumiem Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā
L. ROBEŽNIECE, V. PAKULIS, I. FREIMANE
1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu domes deputātam Valdim PAKULIM,
kurš izsaka iebildumus par Nolikuma par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā pirmā
pielikumā norādīto mēnešalgas maksimālo apmēru, kas norādīts – ne vairāk par 450, bet no
jaunā gada jābūt 500.
Loreta ROBEŽNIECE ierosina pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītājai Ingai
FREIMANEI izdarīt nepieciešamos precizējumus Nolikuma pielikumā.
Valdis PAKULIS izsakās, ka par darbu komisijās netiek maksāts.
Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ paskaidro, ka iesniegumā par dalību komisijā
būtu jānorāda, vai vēlas saņemt atalgojumu, vai - nē, un konta numurs.
2. Pamatojoties uz pieņemtajiem grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumā, „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu”, Valsts
kancelejas noteikto un likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas
nosaka, ka “pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas)”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS) „pret” – 1 (Aivars
RUDZROGA), „atturas” – 1 (Valters FARNASTS), Valdis PAKULIS nebalso, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. izdarīt grozījumus Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdē (prot. Nr. 7, 1.§)
apstiprinātā Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā,
2.2. izteikt 2.4. punktu šādā redakcijā:
„2.4. Domes priekšsēdētājam 2021. gadā, pamatojoties uz Valsts kancelejas noteikto
bāzes algas apmēru 1025,29 EUR, ko nosaka saskaitot Centrālās statistikas pārvaldes
oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša
vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar
aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu dala ar
divi. Pēc Likuma piemērojams šāds koeficients — līdz 3,64, bet pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniekam — līdz 3,2.”,
2.3. aizstāt 2.4.1punktā gada skaitli „2018.” ar skaitli „2021.”,
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2.4. aizstāt 2.5. punktā gada skaitli „2018.” ar skaitli „2021.” un koeficientu „1,881”
ar koeficientu „1,829”,
2.5. aizstāt 3.2. punktā formulas skaitļu darbību „859x1,1” ar skaitļu darbību
„1025,29 x 1,2” un skaitļu darbību „859x1,3” ar skaitļu darbību „1025,29 x 1,2”;
2.6. izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā:
„3.3. Atlīdzības apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt apmēru, kas publicēts Valsts
kancelejas tīmekļvietnē līdz kārtējā gada 1. maijam, un ievērojot Likuma noteikto
koeficientu (deputātiem - līdz 1,2 , domes komitejas priekšsēdētājiem – līdz 2,55).”,
2.7. aizstāt 4.1. punktā formulas skaitļu darbību „859x1,0” ar skaitļu darbību
„1025,29 x 1,0”,
2.8. izteikt 7.3. punktu šādā redakcijā:
“7.3. Amatpersonai/darbiniekam prēmiju piešķir un izmaksā, ja Skrundas novada
pašvaldība un tai pakļautās iestādes ir pamata darba vieta, vienu ieņemamo amatu un
ja pašvaldības institūcijā nostrādāti viens pilns darba gads.”,
2.9. papildināt Nolikumu ar 12.3.3. punktu šādā redakcijā:
“12.3.3. par ilgstošu (vismaz četras stundas dienā) darbu ar datoru – 3 (trīs) darba
dienas.”,
2.10. izteikt 13.1.1. punktu šādā redakcijā:
“13.1.1. darba dienas ilgums pirms svētku dienām tiek saīsināts par trim stundām,”,
2.11. aizstāt 13.3. punktā skaitli „71,14” ar skaitli „75,00”,
2.12. aizstāt Nolikuma 15. nodaļā gada skaitli „2018.” ar skaitli „2021.”,
2.13. papildināt Nolikumu ar 15.5. punktu šādā redakcijā:
“15.5. Nolikuma 9.5. punktā noteikto pabalstu neizmaksā.”,
2.14. noteikt, ka grozījumi Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā stājas
spēkā ar 2021. gada 1. janvāri,
2.15. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas
vadītāju Ingu FREIMANI.
4. §
Par sadarbības līguma slēgšanu jaunveidojamā Kuldīgas novada
pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei
L. ROBEŽNIECE
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 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
Slēgt sadarbības līgumu ar Kuldīgas novada pašvaldību un Alsungas novada
pašvaldību par jaunveidojamā Kuldīgas novada pašvaldības administratīvās
struktūras projekta izstrādi (līgums – pielikums Nr. 3 uz 3 lpp.).
5. §
Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada attīstības programmas
2022.-2028. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATAVL) Pārejas noteikumu
9. punktā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021. gada 1. decembrim no valsts budžetā piešķirtajiem
finanšu līdzekļiem pašvaldībām līdzfinansē jaunveidojamā novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu projektu izstrādi. Minēto projektu izstrādi līdz 2021. gada 30. jūnijam
vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju
reģistra datiem. Savukārt ATAVL pielikuma 21. punktā ir noteiktas jaunizveidojamā
Kuldīgas novadā ietilpstošās teritoriālās vienības un administratīvais centrs.
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Atbilstoši ATAVL Pārejas noteikumu 9. punktam Ministru kabinets ir pieņēmis 2020. gada
13. oktobra noteikumus Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – MKN Nr. 631).
Pamatojoties uz MKN Nr. 631 noteikto kārtību, Kuldīgas novada pašvaldība iesniedza Valsts
reģionālās attīstības aģentūrai (turpmāk – VRAA) pieteikumu mērķdotācijas saņemšanai
jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas
projektu izstrādei. Ar VRAA 03.11.2020. lēmumu Nr. 2/ATR20/20/2012 Kuldīgas novada
pašvaldībai piešķirta valsts mērķdotācija 36 200,00 EUR apmērā jaunizveidojamās novada
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei. Norādītie attīstības
plānošanas dokumenti ir izstrādājami, sadarbojoties pašreizējām Kuldīgas novada, Skrundas
novada un Alsungas novada pašvaldībām, savukārt to nodošana publiskai apspriešanai un
apstiprināšana būs jaunizveidojamā Kuldīgas novada pašvaldības kompetencē. Minēto
dokumentu savlaicīga un kvalitatīva izstrāde ir būtiski nozīmīga visu jaunveidojamā novada
teritoriālo vienību ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai, t.sk. visu pašreizējo pašvaldību un
vietējo kopienu interešu pārstāvniecībai, kā arī ES struktūrfondu un citu atbalsta instrumentu
finansējuma piesaistei publisko investīciju projektiem.
Plānošanas dokumentu projektus izstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldību
plānošanas dokumentu izstrādi. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, plānošanas dokumenta izstrāde tiek uzsākta ar katras jaunajā novadā esošās
pašvaldības lēmumu, kas ir tiesiskais pamats plānošanas dokumenta izstrādes procedūras
ietvaros. Minēto noteikumu 66. punkts nosaka, ka dome pieņem lēmumu par attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kurā
iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība
sagatavo attīstības programmas projektu.
Ņemot vērā augstāk minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu un 10. pantu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmo daļu, 12. panta otro daļu un 22. pantu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66. punktu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Sadarbībā ar Kuldīgas un Alsungas novadu pašvaldībām uzsākt jaunizveidojamā
Kuldīgas novada pašvaldības attīstības programmas 2022. – 2028. gadam (turpmāk –
“Programma”) izstrādi,
2. Par Programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Kuldīgas novada pašvaldības
iestādes "Kuldīgas attīstības aģentūra" vadītājas vietnieku Kasparu RASU,
3. Uzdot Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI nodrošināt
pārstāvniecību darba/vadības grupās un nozaru/tematiskajās darba grupās,
4. Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu (pielikums Nr. 4 uz 4 lpp.),
5. Programmas izstrādē ņemt vērā spēkā esošos Skrundas novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus.
6. §
Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2022.-2046. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATAVL) Pārejas noteikumu
9. punktā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021. gada 1. decembrim no valsts budžetā piešķirtajiem
finanšu līdzekļiem pašvaldībām līdzfinansē jaunveidojamā novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu projektu izstrādi. Minēto projektu izstrādi līdz 2021. gada 30. jūnijam
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vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju
reģistra datiem. Savukārt ATAVL pielikuma 21. punktā ir noteiktas jaunizveidojamā
Kuldīgas novadā ietilpstošās teritoriālās vienības un administratīvais centrs.
Atbilstoši ATAVL Pārejas noteikumu 9. punktam Ministru kabinets ir pieņēmis 2020. gada
13. oktobra noteikumus Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – MKN Nr. 631).
Pamatojoties uz MKN Nr. 631 noteikto kārtību, Kuldīgas novada pašvaldība iesniedza Valsts
reģionālās attīstības aģentūrai (turpmāk – VRAA) pieteikumu mērķdotācijas saņemšanai
jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas
projektu izstrādei. Ar VRAA 03.11.2020. lēmumu Nr. 2/ATR20/20/2012 Kuldīgas novada
pašvaldībai piešķirta valsts mērķdotācija 36 200,00 EUR apmērā jaunizveidojamās novada
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei. Norādītie attīstības
plānošanas dokumenti ir izstrādājami, sadarbojoties pašreizējām Kuldīgas novada, Skrundas
novada un Alsungas novada pašvaldībām, savukārt to nodošana publiskai apspriešanai un
apstiprināšana būs jaunizveidotā Kuldīgas novada pašvaldības kompetencē. Minēto
dokumentu savlaicīga un kvalitatīva izstrāde ir būtiski nozīmīga visu jaunveidojamā novada
teritoriālo vienību ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai, t.sk. visu pašreizējo pašvaldību un
vietējo kopienu interešu pārstāvniecībai, kā arī ES struktūrfondu un citu atbalsta instrumentu
finansējuma piesaistei publisko investīciju projektiem.
Plānošanas dokumentu projektus izstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldību
plānošanas dokumentu izstrādi. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, plānošanas dokumenta izstrāde tiek uzsākta ar katras jaunajā novadā esošās
pašvaldības lēmumu, kas ir tiesiskais pamats plānošanas dokumenta izstrādes procedūras
ietvaros. Minēto noteikumu 66. punkts nosaka, ka dome pieņem lēmumu par ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu,
kurā iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība
sagatavo ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu un 10. pantu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmo daļu, 12. panta pirmo daļu un
21. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66. punktu, atklāti balsojot, “par”
– 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS),
“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Sadarbībā ar Kuldīgas un Alsungas novadu pašvaldībām uzsākt jaunizveidojamā
Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2046. gadam (turpmāk –
“Stratēģija”) izstrādi,
2. Par Stratēģijas izstrādes vadītāju apstiprināt Kuldīgas novada pašvaldības iestādes
"Kuldīgas attīstības aģentūra" vadītājas vietnieku Kasparu RASU,
3. Uzdot Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI nodrošināt
pārstāvniecību darba/vadības grupās un nozaru/tematiskajās darba grupās,
4. Apstiprināt Stratēģijas darba uzdevumu (pielikums Nr. 5 uz 4 lpp.),
5. Stratēģijas izstrādē ņemt vērā Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2014.-2030. gadam.
7. §
Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam
rīcības un investīciju plāna darbības termiņa pagarināšanu
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
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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” – 12 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Pagarināt Skrundas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam un rīcības
un investīciju plāna (skat. Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv)
darbības termiņu līdz 2021. gada 31. decembrim,
2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Edgaru
ZEBERLIŅU.
8. §
Par pilnvarojuma līguma par Skrundas novada pašvaldības īres
dzīvokļu pārvaldīšanu nodošanu SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības izpilddirektora Gunta PUTNIŅA ierosinājumu
par pilnvarojuma līguma par Skrundas novada pašvaldības īres dzīvokļu pārvaldīšanas
nodošanu SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, juridiskā adrese:
Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
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”, Dzīvokļa īpašuma likuma, Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likuma, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.2 panta otrās un trešās prim daļas, kas nosaka: “(2) Publiskas personas
nekustamā īpašuma valdītājs šā īpašuma pārvaldīšanu nodrošina tieši vai pastarpināti,
uzdodot pārvaldīšanas darbības veikt savā padotībā esošai iestādei vai kapitālsabiedrībai,
kuras pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana. Ministru kabinets nosaka
pārvaldīšanas darbību uzdošanas kārtību, kā arī atsevišķas valsts nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas darbības, kuras var uzdot veikt citām valsts iestādēm vai privāto tiesību
subjektiem. [..] (31) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētos jautājumus attiecībā uz
atvasinātas publiskas personas mantu nosaka atvasinātas publiskas personas orgāns.”, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards
VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. uzdot SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, veikt
pašvaldības īres dzīvokļu pārvaldīšanas darbības no 01.01.2021. uz desmit gadiem,
2.2. slēgt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001,
pārvaldīšanas līgumu par pašvaldības īres dzīvokļu pārvaldīšanu no 01.12.2020. uz
desmit gadiem, atbilstoši pielikumam Nr. 6 uz 14 lpp.,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
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9. §
Par pilnvarojuma līguma par Skrundas novada pašvaldības pienākuma pārvaldīt
dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai
vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai nodošanu SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata izpilddirektora Gunta PUTNIŅA ierosinājumu par
pilnvarojuma līguma par Skrundas novada pašvaldības pienākuma pārvaldīt dzīvojamo māju
līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, juridiskā adrese: Stūra
iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
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”, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 50. panta septīto daļu, kas nosaka, ka “(7) Valsts dzīvojamās mājas valdītāja
vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību
nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums
pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja
dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku
kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu”, Dzīvokļa īpašuma likuma, Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likuma, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.2 panta otrās un trešās prim daļas, kas nosaka: “(2) Publiskas personas
nekustamā īpašuma valdītājs šā īpašuma pārvaldīšanu nodrošina tieši vai pastarpināti,
uzdodot pārvaldīšanas darbības veikt savā padotībā esošai iestādei vai kapitālsabiedrībai,
kuras pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana. Ministru kabinets nosaka
pārvaldīšanas darbību uzdošanas kārtību, kā arī atsevišķas valsts nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas darbības, kuras var uzdot veikt citām valsts iestādēm vai privāto tiesību
subjektiem. [..] (31) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētos jautājumus attiecībā uz
atvasinātas publiskas personas mantu nosaka atvasinātas publiskas personas orgāns.”, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards
VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. uzdot SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, veikt
dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbības no 01.01.2021. līdz tās pārvaldīšanas tiesību
nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarotai personai nodošanu SIA “Skrundas komunālā saimniecība”,
2.2. slēgt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001,
pārvaldīšanas līgumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu no 01.12.2020. līdz
31.12.2021, atbilstoši pielikumam Nr. 7 uz 7 lpp.,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
10. §
Par pilnvarojuma līguma par tirgus pārvaldīšanu
pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības izpilddirektora Gunta PUTNIŅA ierosinājumu
par pilnvarojuma līguma pagarināšanu par tirgus apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA
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„Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, juridiskā adrese: Stūra iela 7,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 17.12.2018. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas
novads, noslēgts pilnvarojuma līgums Nr. 8.3/170/2018 par tirgus apsaimniekošanas
tiesību nodošanu, nosakot termiņu līdz 16.12.2019.,
2.2. 27.12.2019. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas
novads, noslēgta Vienošanās Nr. 1 pie 17.12.2018. pilnvarojuma līguma
Nr. 8.3/170/2018 par tirgus apsaimniekošanas tiesību nodošanu, nosakot termiņu līdz
31.12.2020.
3. 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” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS,
Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS,
Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. pagarināt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ.
Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, par tirgus
apsaimniekošanas tiesību nodošanu līdz 31.12.2021.,
3.2. slēgt vienošanos pie 17.12.2018. pilnvarojuma līguma Nr. 8.3/170/2018 par
tirgus apsaimniekošanas tiesību nodošanu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
11. §
Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu
slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
L. ROBEŽNIECE
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.
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
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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 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS,
Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards
VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Valters FARNASTS), Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. slēgt deleģēšanas līgumu 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
31.12.2021. (pielikums Nr. 8 uz 19 lpp.), nosakot, ka pilnvarotā persona katru
ceturksni par veiktajiem darbiem līdz aiznākošā mēneša 15. datumam iesniedz
Pašvaldībai pārskatu par katra deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
12. §
Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, iesniegumu par atbrīvošanu no nomas maksas novembra un decembra mēnesī,
pamatojoties uz ārkārtas stāvokli valstī.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 31.10.2014. XXX ar XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Jaunmuižā,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, noslēgts nomas līgums Nr. 2014/68-Nom, par
telpām XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 14,4 m2, nosakot nomas
maksu 2,00 EUR (divi euro, nulle centi) mēnesī par 1 m2 un PVN uz pieciem gadiem,
2.2. 24.04.2017. Skrundas novada pašvaldībai (Saistību pārņēmējs) ar XXX
(Iznomātājs), reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 63, Rīga, un XXX
noslēgts pārjaunojuma līgums Nr. 2.6.6/6/2017 par nomas līguma Nr. 2014/68-Nom
saistību pārņemšanu no Iznomātāja par telpām XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.3. 30.09.2019. nomas līgums pagarināts ar XXX 2. stāva telpai Nr. 11 XXX,
Skrundā, Skrundas novadā (kopējā platība 14,4 m2), uz pieciem gadiem,
2.4. 2020. gada 6. novembrī izsludināts Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, aizliedzot skaistumkopšanas pakalpojumus.
3. Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5. punktu “Ārkārtējās situācijas laikā: 5.2. aizliegt
skaistumkopšanas (izņemot friziera pakalpojumus), pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus,
kā arī saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros,
naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību
organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās,
bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)). Minētais aizliegums neattiecas uz
atpūtu dabas takās” (spēkā no 06.11.2020.-02.12.2020.), un 5.2. punktu “aizliegt
skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomu iekštelpās
un fotopakalpojumus klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem), kā arī
saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros,
naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību
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organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās,
bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)). Minētais aizliegums neattiecas uz
atpūtu dabas takās, ja tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances
ievērošana; (spēkā no 21.12.2020.-11.01.2021.)”, “Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma” 14. pantu, kas nosaka, ka “ (1) Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī
atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības,
brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2020. gada 31. decembrim atbrīvo
komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus
ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas
mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj
par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja
samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju,
siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.” un Ministru
kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un
publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai
samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atbrīvot XXX, personas kods XX, dzīvo XXX, Jaunmuižā, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, no nomas maksas par telpu nomu 2. stāva telpai Nr. 11 XXX,
Skrundā, Skrundas novadā (kopējā platība 14,4 m2), par 2020. gada novembra un
decembra mēnesi,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
13. §
Par debitoru parādu norakstīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības grāmatvedes-kasieres Ingas FLUGRĀTES
priekšlikumu par debitoru parādu norakstīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. SIA „INBŪV PROJEKTI” reģ. Nr. 40003926531, likvidēts 11.10.2018., zemes
nomas parāds Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sastāda 2123,14 EUR (divi tūkstoši
viens simts divdesmit trīs euro, četrpadsmit centi),
2.2. SIA „LETONIKA”, reģ. Nr. 40003022866, likvidēts 09.04.2018., maksājumu
parāds Skrundā, Skrundas novadā, sastāda 3414,89 EUR (trīs tūkstoši četri simti
četrpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi).
3. 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 paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 12
(Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. norakstīt debitoru parādus:
3.1.1. SIA „INBŪV PROJEKTI” reģ. Nr. 40003926531 (likvidēts
11.10.2018.) – EUR 2123,14 par zemes nomu, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā,
3.1.2. SIA „LETONIKA”, reģ. Nr. 40003022866 (likvidēts 09.04.2018.) –
EUR 3414,89 par maksājumiem, Skrundā, Skrundas novadā,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi Ingu FLUGRĀTI.
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14. §
Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 26.11.2020. un 18.12.2020. pašvaldībā saņemtos SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda,
Skrundas novads, valdes locekļa Sanda JAPĒŅINA iesniegumus par debitoru parādu
norakstīšanu, jo parādnieki miruši.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” –
12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atļaut SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese
Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, norakstīt debitoru (fizisko personu) parādus
par dzīvokļa īri ar kopējo summu 121,09 EUR (viens simts divdesmit viens euro,
deviņi centi) (pielikums Nr. 9 uz 2 lpp.) un izslēgt viņus no debitoru saraksta,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Sandi JAPĒŅINU, kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības
izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.
15. §
Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/11 4. § no 15.12.2020., izsoles noteikumus.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
1. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt
pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu - attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu
instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo
īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai
pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”,
8. panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus
apstiprina šā likuma 9. pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var
iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas
lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura
apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām.
(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura
organizē mantas atsavināšanu (9. pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku
līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā
īpašuma izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē
nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības
teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles
organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie
attiecīgā nekustamā īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli
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publicējami institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā
internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās
mantas kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Sludinājumi par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek
publicēti pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai,
kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības,
nosūtāms paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to
rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas
personas, kas nav pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, par tās izsoli paziņo
attiecīgajai valsts vai atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota,
bet par pašvaldības mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400 euro, — pašvaldības
revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS,
Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters
FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli “Pumpuri”-20,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 900 0178, ar kopējo platību
91,1 m2, ar nosacīto cenu 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, nulle centi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes
protokolu Nr. 3.1/11 4. § no 15.12.2020. (pielikums Nr. 10 uz 8 lpp.),
2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā
īpašuma - dzīvokļa “Pumpuri”-20, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
6229 900 0178, izsoli,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles noteikumus - dzīvokļa
“Pumpuri”-20, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 900 0178
(pielikums Nr. 11 uz 3 lpp.),
2.5. ievietot sludinājumu izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada
pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
11. panta un 12. panta nosacījumus.
16. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/11 3.§ no 15.12.2020.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
5. punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. Pantā
noteiktā kārtībā”, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas
personas mantu par brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta ceturtajā
daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8. pants)”,
atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards
VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, nulle centi)
nekustamo īpašumu - dzīvokli XXX, Dzeldā,, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 70,7 m2,
2.2. uzaicināt XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt pirkuma
līgumu nekustamam īpašumam - dzīvoklim XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
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novadā, kadastra Nr. XXX,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
17. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/11 1., 2.§ no 15.12.2020.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
3. punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks
vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei”,
4. panta ceturtās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka “persona, kurai Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums” un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
“pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu (8. pants)”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS,
Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS,
Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu:
2.1.1. 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - zemi
“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo
platību 0,84 ha,
2.1.2. 13 500,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro, nulle centi)
nekustamo īpašumu - zemi “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 5,6 ha,
2.2. uzaicināt XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Rīga, viena mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt pirkuma līgumus nekustamiem īpašumiem “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un “XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti Putniņu.
18.§
Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 13.11.2020.
pašvaldībā saņemto iesniegumu, izskata XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, XXX,
dzīvo “XXX”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, XXX, dzīvo XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 16.11.2020. pašvaldībā saņemtos iesniegumus, izskata
XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, XXX, dzīvo XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 23.11.2020. pašvaldībā saņemtos iesniegumus, izskata
XXX, dzīvo “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 30.11.2020. pašvaldībā saņemto
iesniegumu, izskata XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 07.12.2020. pašvaldībā
saņemto iesniegumu un XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
14.12.2020. pašvaldībā saņemto iesniegumu par garāžu Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, nomas līgumu pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
16

2.1. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, noslēgts Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nomas līgums Nr. 9-3/18, ar kopējo platību 30 m2, nosakot nomas
maksu Ls 0,10 (nulle lati, desmit santīmi) par vienu m2 mēnesī, t.i., 0,14 EUR (nulle
euro, četrpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī līdz 2020. gada 1. martam,
2.2. 12.04.2017. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, noslēgts Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nomas līgums Nr. 2.6.6/2, ar kopējo platību 11,9 m2, nosakot
nomas maksu 0,17 EUR (nulle euro, septiņpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī bez
PVN, līdz 2020. gada 31. martam,
2.3. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, noslēgts Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nomas līgums Nr. 9-3/10, ar kopējo platību 11,7 m2, nosakot nomas
maksu Ls 0,10 (nulle lati, desmit santīmi) par vienu m2 mēnesī, t.i., 0,14 EUR
(četrpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī līdz 2020. gada 1. martam,
2.4. 25.06.2015. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo “XXX”, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, noslēgts Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums Nr. 2.6.6/7, ar kopējo platību 11,8 m2,
nosakot nomas maksu 0,17 EUR (nulle euro, septiņpadsmit centi) par vienu m2
mēnesī līdz 2020. gada 30. jūnijam,
2.5. 28.04.2014. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, noslēgti sekojoši nomas līgumi:
2.5.1. Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas
līgums Nr. 2.6.6/13, ar kopējo platību 18,6 m2, nosakot nomas maksu
0,17 EUR (nulle euro, septiņpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī līdz
2020. gada 30. septembrim,
2.5.2. Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
nomas līgums Nr. 9-3/38, ar kopējo platību 12,2 m2, nosakot nomas maksu
Ls 0,10 (nulle lati, desmit santīmi) par vienu m2 mēnesī, t.i., 0,14 EUR (nulle
euro, četrpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī līdz 2020. gada 1. martam,
2.5.3. Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
nomas līgums Nr. 2.6.6/9, ar kopējo platību 11,3 m2, nosakot nomas maksu
0,17 EUR (nulle euro, septiņpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī līdz
2020. gada 30. septembrim,
2.6. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, noslēgts Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nomas līgums Nr. 9-3/13, ar kopējo platību 33,6 m2, nosakot nomas
maksu Ls 0,10 (nulle lati, desmit santīmi) par vienu m2 mēnesī, t.i., 0,14 EUR (nulle
euro, četrpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī līdz 2020. gada 1. martam,
2.7. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, noslēgts Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nomas līgums Nr. 9-3/17, ar kopējo platību 20,3 m2, nosakot nomas
maksu Ls 0,10 (nulle lati, desmit santīmi) par vienu m2 mēnesī, t.i., 0,14 EUR (nulle
euro, četrpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī līdz 2020. gada 1. martam,
2.8. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, noslēgts Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nomas līgums Nr. 9-3/20, ar kopējo platību 20,8 m2, nosakot nomas
maksu Ls 0,10 (nulle lati, desmit santīmi) par vienu m2 mēnesī, t.i., 0,14 EUR (nulle
euro, četrpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī līdz 2020. gada 1. martam,
2.9. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, noslēgts Garāžas XXX un XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums Nr. 9-3/19, ar kopējo platību 36,9 m2,
nosakot nomas maksu Ls 0,10 (nulle lati, desmit santīmi) par vienu m2 mēnesī, t.i.,
0,14 EUR (nulle euro, četrpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī līdz 2020. gada
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1. martam,
2.10. 05.05.2015. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, noslēgts Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums Nr. 9-3/49, ar kopējo platību 25,4 m2,
nosakot nomas maksu Ls 0,10 (nulle lati, desmit santīmi) par vienu m2 mēnesī, t.i.,
0,14 EUR (nulle euro, četrpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī līdz 2020. gada
5. maijam.
3. 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”, 21. panta pirmās daļas
14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā
un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo
BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters
FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 30 m2,
nomas līgumu uz pieciem gadiem,
3.2. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību
11,9 m2, nomas līgumu uz pieciem gadiem,
3.3. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību
11,7 m2 , nomas līgumu uz pieciem gadiem,
3.4. pagarināt ar XXX, dzīvo “XXX”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību
11,8 m2 , nomas līgumu uz pieciem gadiem,
3.5. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
sekojošus nomas līgumus uz pieciem gadiem:
3.5.1. Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas
līgums Nr. 2.6.6/13, ar kopējo platību 18,6 m2,
3.5.2. Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
nomas līgums Nr. 9-3/38, ar kopējo platību 12,2 m2,
3.5.3. Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
nomas līgums Nr. 2.6.6/9, ar kopējo platību 11,3 m2,
3.6. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību
33,6 m2, nomas līgumu uz pieciem gadiem,
3.7. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību
20,3 m2, nomas līgumu uz pieciem gadiem,
3.8. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību
20,8 m2, nomas līgumu uz pieciem gadiem,
3.9. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
garāžas XXX un XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, ar kopējo platību 36,9 m2, nomas
līgumu uz pieciem gadiem,
3.10. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
Centra Garāžas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību
25,4 m2, nomas līgumu uz pieciem gadiem,
3.11. slēgt vienošanos pie telpu nomas līgumiem par līguma darbības termiņa
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pagarināšanu,
3.12. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
19.§
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldībā saņemtos Skrundas novada iedzīvotāju
iesniegumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka daļai no zemes nomniekiem, kuri
nomā zemes mazdārziņiem no Skrundas novada pašvaldības, beidzas nomas līgumu termiņi
ar 31.12.2020.
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” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. pagarināt Lauku apvidus zemes nomas līgumus Skrundas novadā:
3.1.1. XXX, personas kods XXX, par zemes vienības daļu 1 ha platībā “XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz pieciem gadiem,
mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro),
3.1.2. XXX, personas kods XXX, par zemes vienības daļu 0,15 ha platībā “XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz pieciem gadiem,
lauksaimniecībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 3 EUR (trīs euro),
3.1.3. XXX, personas kods XXX, par zemes vienības daļu 2,7 ha platībā “XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz pieciem gadiem,
mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro),
3.2. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumus,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
20.§
Par zemes nomas līguma pagarināšanu XXX, Skrundā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 16.12.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu XXX, Skrundā,
Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka XXX beidzas nomas līguma
termiņš ar 31.12.2020.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
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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” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. pagarināt XXX, personas kods XXX, pilsētas zemes nomas līgumu 2.3.5.5/9/16
no 16.08.2016. par zemes vienību 0,14 ha platībā XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra apzīmējums XXX, uz pieciem gadiem, lietošanas mērķis - 1404 –
transportlīdzekļu garāžu apbūve, noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi),
3.2. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
21.§
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Bānīša ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 10.12.2020. pašvaldībā saņemto SIA “Viesalgi”, juridiskā
adrese “Viesalgi”, Viesalgciems, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, valdes priekšsēdētāja
Andra PŠEČENKO iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu Bānīša ielā 12, Skrundā,
Skrundas novadā, līdz 2021. gada 31. decembrim.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka ar SIA “Viesalgi” zemes nomas
līguma termiņš beidzas ar 31.12.2020.
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” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. pagarināt ar SIA “Viesalgi”, reģ. Nr. 51203035351, pilsētas zemes nomas
līgumu 5.13/5 no 30.12.2019. par zemes vienības daļu 1,3 ha platībā Bānīša ielā 12,
Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6209 001 0166, uz vienu gadu,
lietošanas mērķis - 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, noteikt zemes
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ne mazāku kā
28 EUR (divdesmit astoņi),
3.2. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
22.§
Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes vienībai
“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
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1. Skrundas novada dome izskata 27.11.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, un XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu zemes vienībai “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. XXX un XXX beidzas nomas līguma termiņš ar 31.12.2020.
2.2. uz zemes vienības “XXX” atrodas XXX un XXX piederošs mājīpašums “XXX”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, kadastra Nr. XXX, kas reģistrēts Nīkrāces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 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” 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” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. pagarināt XXX, personas kods XXX, un XXX, personas kods XXX, pilsētas
zemes nomas līgumu 2.3.5.3/19/15 no 01.10.2015. par zemes vienību 10,2 ha platībā
“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz pieciem
gadiem, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro),
3.2. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
23.§
Par zemes nomas līguma pagarināšanu nekustamā īpašumā
“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 21.09.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Rīgā,
iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu nekustamā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. XXX beidzas nomas līguma termiņš ar 31.12.2020.,
2.2. nomas zemes vienība robežojas ar XXX piederošo nekustamo īpašumu “XXX”
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, Skrundas pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 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” 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” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. pagarināt XXX, personas kods XXX, lauku apvidus zemes nomas līgumu
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2.3.5.4/7/16 no 21.03.2016., 0,5 ha platībā nekustamā īpašumā “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz pieciem gadiem, lietošanas
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ne
mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro),
3.2. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
24.§
Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā
“XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 25.11.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrunda, Skrundas novadā, un XXX, dzīvo “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
iesniegumu par atteikšanos no nomas zemes vienības daļas un zemes vienības daļas
iznomāšanu XXX nekustamajā īpašumā “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību,
Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, īpašums sastāv no zemes
vienības 9,44 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
2.2. daļa no zemes vienības iznomāta Raņķu ciema iedzīvotājiem mazdārziņiem,
2.3. bijušā zemes nomniece XXX no nomas zemes atteikusies.
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” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0,32 ha platībā
nekustamajā īpašumā “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, uz pieciem gadiem, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, noteikt zemes nomas maksu gadā
0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 3 EUR (trīs euro),
3.2. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
25.§
Par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā
“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 04.12.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Ventspilī, un XXX, dzīvo “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par
atteikšanos no nomas zemes “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un zemes vienības
iznomāšanu “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā.
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes
26.11.2009. sēdes (prot. Nr.14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un
piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”, zemes vienības platība 2,2 ha,
2.2. zemes vienība “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, robežojas ar XXX piederošo nekustamo īpašumu “XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, Skrundas pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 103,
2.3. bijušā zemes nomniece XXX no nomas zemes atteikusies.
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” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienību 2,2 ha platībā nekustamajā
īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz
pieciem gadiem, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi),
3.2. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
26.§
Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 10.12.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas iznomāšanu XXX,
Skrundā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
sastāv no četriem dzīvokļu īpašumiem, kuri atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, saskaņā ar
Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr.14, 15.§) lēmumu “Par
pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu Skrundas pilsētā”, zemes
vienības platība 0,1658 ha,
2.2. zemes vienība iznomāta mājīpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, dzīvokļu
īpašniekiem,
2.3. XXX zemes nomai pieteikusies kā dzīvokļa īpašnieces XXX potenciālā
mantiniece (meita).
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
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personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 414,5 m2 platībā
nekustamajā īpašumā XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
uz pieciem gadiem, lietošanas mērķis - 0702 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve, noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro),
3.2. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
27.§
Par adrešu anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 10.12.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par adrešu XXX, XXX un XXX, Skrunda, Skrundas
novads, anulēšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
sastāv no trīs dzīvokļu īpašumiem, kuri pieder vienai personai XXX, personas kods
XXX,
2.2. dzīvokļu īpašnieks apvienojis dzīvokļus un mājīpašumu ir pārbūvējis par vienas
ģimenes dzīvojamo māju.
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”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. anulēt adreses Skrundā, Skrundas novadā:
3.1.1. XXX,
3.1.2. XXX,
3.1.3. XXX,
3.2. nekustamajam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
kas sastāv no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums XXX, un zemes vienības,
kadastra apzīmējums XXX, atstāt adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
28.§
Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 17.11.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Dzeldā,
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Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iegādi.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 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 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
29.§
Par nekustamā īpašuma “Norzemnieki”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 23.11.2020. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Korkalns”, juridiskā adrese: “Stari”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, valdes
locekļa Jāņa PODNIEKA iesniegumu par nekustamā īpašuma “Norzemnieki”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma “Lauknorzemnieki” piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „Norzemnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6282 004 0016, pieder XXX, personas kods –XXX, saskaņā ar Rudbāržu
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 268, nekustamais īpašums sastāv no trijām
zemes vienībām,
2.2. saskaņā ar 23.11.2020. zemes pirkuma līgumu Nr. 4 SIA “Korkalns”, reģ. Nr.
41203013615, valdes locekļa Jāņa PODNIEKA personā iegādājusies no XXX zemes
vienību 3,37 ha platībā, kadastra apzīmējums 6282 004 0087, kas atdalāma no
nekustamā īpašuma “Norzemnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs 6282 004 0016.
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 2006. gada 20. jūnija kabineta 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 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „Norzemnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6282 004 0016, un atdalāmai zemes vienībai 3,37 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6282 004 0087, piešķirt jaunu nosaukumu „Lauknorzemnieki”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienību lietošanas mērķis – 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
30.§
Par nekustamā īpašuma “Purenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
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L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 01.12.2020. pašvaldībā saņemto Rudbāržu pagasta
zemnieku saimniecības “Dzintari”, juridiskā adrese: “Dzintari”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, īpašnieka Ainara PIĻECKA iesniegumu par nekustamā īpašuma “Purenes”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma “Jaunpurenes”
piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „Purenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. 6282 008 0105, pieder XXX, personas kods –XXX, saskaņā ar Rudbāržu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 140, nekustamais īpašums sastāv no divām zemes
vienībām,
2.2. saskaņā ar 01.12.2020. pirkuma līgumu Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecība
“Dzintari”, reģ. Nr. 41201013767, īpašnieka Ainara PIĻECKA personā iegādājusies
no XXX zemes vienību 4,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6282 009 0034, kas
atdalāma no nekustamā īpašuma “Purenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra numurs 6282 008 00105.
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 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „Purenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6282 008 0105, un atdalāmai zemes vienībai 4,9 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6282 009 0034, piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunpurenes”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, zemes vienību lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
31.§
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Līgas VASIĻEVSKAS
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, kadastra apzīmējums XXX, zemes vienības sadalīšanai.
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 11. panta trešo daļu, kas nosaka, ka
“pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un
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ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un
ēkām, kā arī numurus telpu grupām. Valsts zemes dienests likvidē telpu grupas adresi un par
to paziņo pašvaldībai, ja telpu grupu dzēš Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā. Nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei
paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs
pašvaldības institūcijām”, ceturto daļu, kas nosaka, ka “lēmumu par nosaukuma vai numura
piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā
parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam”, 13. panta otro daļu, kas nosaka, ka “ielas,
laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā
reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto
informāciju”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), “pret” –
nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Līgas VASIĻEVSKAS izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, kadastra apzīmējums XXX, zemes vienības sadalīšanai,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 4,8525 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. paliekošai zemes vienībai 2,2475 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, atstāt
nosaukumu un adresi “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
32.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
“Valki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 27.11.2020. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Hansaprojekts”, juridiskā adrese “Madaras”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads,
valdes priekšsēdētāja Laura SPRŪDA iesniegumu par nekustamā īpašuma “Valki”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums “Valki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
6268 005 0042, pieder SIA “AGRO NIKRACE”, reģistrācijas Nr.42103075618,
saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
100000194808,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 49,2 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6268 005 0042,
2.3. ar 05.11.2020. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA PRIEKŠLĪGUMU Nr. 0211/2020 SIA “Hansaprojekts”, reģistrācijas Nr. 42103045558, iegādājusies no SIA
“AGRO NIKRĀCE”, reģistrācijas Nr. 42103075618, mežu zemes, kas atdalāmas no
nekustamā īpašuma “Valki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268
005 0042.
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
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Skrundas novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašumu īpašnieka zemes ierīcības
projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par”
– 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Valki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 005 0042, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 005 0042 sadalīšanai,
3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par
kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 0,5 ha platībā, kas atdalāma no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 005 0042, nosaukumu “VALKI BIRZS”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
3.7. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 2,68 ha platībā, kas atdalāma no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 005 0042, nosaukumu “VALKI MEŽS”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
3.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
33.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Limbaiši”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 26.11.2020. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Hansaprojekts”, juridiskā adrese “Madaras”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads,
valdes priekšsēdētāja Laura SPRŪDA iesniegumu par nekustamā īpašuma “Limbaiši”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums “Limbaiši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. 6268 006 0093, pieder SIA “AGRO NIKRACE”, reģistrācijas Nr.42103075618,
saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. 100000156664,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes vienībām,
2.3. ar 05.11.2020. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA PRIEKŠLĪGUMU Nr. 0211/2020 SIA “Hansaprojekts”, reģistrācijas Nr. 42103045558, iegādājusies no
SIA “AGRO NIKRACE”, reģistrācijas Nr. 42103075618, meža zemi, kas atdalāma
no nekustamā īpašuma “Limbaiši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. 6268 006 0093.
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, nekustamā īpašumu īpašnieka zemes ierīcības
projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par”
– 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
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3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Limbaiši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 006 0093, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 006 0093 sadalīšanai,
3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par
kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 1,42 ha platībā, kas atdalāma no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 006 0093, nosaukumu “LIMBAIŠI MEŽS”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
34.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
“Gaiļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 26.11.2020. un 27.11.2020. pašvaldībā saņemtos
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Hansaprojekts”, juridiskā adrese “Madaras”, Tadaiķu
pagasts, Durbes novads, valdes priekšsēdētāja Laura SPRŪDA iesniegumus par nekustamā
īpašuma “Gaiļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums “Gaiļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. 6268 003 0013, pieder SIA “AGRO NIKRACE”, reģistrācijas Nr. 42103075618,
saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. 19,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 37,0 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6268 003 0013, un 20,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6268 006 0008,
2.3. ar 05.11.2020. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA PRIEKŠLĪGUMU Nr.0211/2020 SIA “Hansaprojekts”, reģistrācijas Nr. 42103045558, iegādājusies no
SIA “AGRO NIKRACE”, reģistrācijas Nr. 42103075618, meža zemes, kas atdalāmas
no nekustamā īpašuma “Gaiļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. 6268 003 0013.
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, nekustamā īpašumu īpašnieka zemes ierīcības
projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par”
– 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Gaiļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0013, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6268 003 0013 un 6268 006 0008 sadalīšanai,
3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par
kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
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plānojumam,
3.6. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 2,74 ha platībā, kas atdalāma no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 003 0013, nosaukumu “GAIĻI UPATI”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
3.7. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 2,85 ha platībā, kas atdalāma no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 003 0013, nosaukumu “GAIĻI SAPATI”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
3.8. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 1,36 ha platībā, kas atdalāma no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 006 0008, nosaukumu “GAIĻI BIRZS”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
3.9. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 8,69 ha platībā, kas atdalāma no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 006 0008, nosaukumu “GAIĻI MEŽS”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
3.10. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
35.§
Par zemes vienības platības precizēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 09.12.2020. pašvaldībā saņemto VZD Dienvidkurzemes
reģionālās nodaļas 08.12.2020. Lēmumu Nr. 9-05-K/185 par kadastra datu aktualizācijas
atteikumu.
2. Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9.
punktu, kas nosaka, ka „ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu
kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā
pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības
precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties
no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām
robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti”, atklāti balsojot,
„par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. precizēt zemes vienībai “Niedrāji”, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, kadastra apzīmējums 6229 008 0163, platību no 0,3 ha uz 0,3438 ha,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
36.§
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 pamata.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 27.11.2020. saņemts XXX, dzīvo XXX, Jaunmuižā,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX, XXX, XXX un XXX
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Jaunmuižā, Skrunda pagastā,
Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums XXX, Jaunmuižā, Skrunda pagastā, Skrundas novadā
pieder XXX,
2.3. 30.11.2020. 2.1. punktā minētām personām izsūtīts uzaicinājums sazināties ar
Skrundas novada pašvaldību, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto
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dzīvesvietu,
2.4. līdz šim brīdim neviena no 2.1. punktā minētām personām nav sazinājusies ar
Skrundas novada pašvaldību, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto
dzīvesvietu,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 04.12.2020. saņemts Rudbāržu pakalpojumu
pārvaldes vadītājas Ineses IVĀNES iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu no adreses XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
2.6. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
pieder Skrundas novada pašvaldībai, kas izīrēts XXX,
2.7. 07.12.2020. XXX izsūtīts uzaicinājums sazināties ar Skrundas novada
pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.8. XXX līdz šim brīdim nav sazinājusies ar Skrundas novada pašvaldību, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.
3. 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” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par”
– 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, XXX, personas kods XXX, XXX, personas
kods XXX, un XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Jaunmuižā,
Skrunda pagastā, Skrundas novadā,
3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas
vadītāju Ingu FREIMANI,
3.4. minēto 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).
37.§
Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 10.12.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
iegādi.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 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 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas
novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Kārtējā komiteju apvienotā sēde – 21.01.2021., plkst. 0830 tiešsaistē, domes sēde 31

28.01.2021., plkst. 0830 tiešsaistē.
Sēde slēgta plkst. 0930
Sēdi vadīja

L. Robežniece
04.01.2021.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
04.01.2021.
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