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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 

2019. gada 25. jūlijā                                                            Nr. 9 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

2. Par Skrundas novada Bāriņtiesu 

3. Par uzturēšanās un sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas p/i “Skrundas veselības 

un sociālās aprūpes centrs” maksas apstiprināšanu 

4. Par jaunas amata vietas un jaunas amata likmes izveidi p/i “Skrundas veselības un 

sociālās aprūpes centrs” apstiprināšanu 

5. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam, grozījumu izstrādes 

uzsākšanu  

6. Par telpu nomas līguma pagarināšanu 

7. Par telpu nomas līguma izbeigšanu 

8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu 

9. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

10. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

11. Par nekustamā īpašuma „Lēnu attīrīšanas iekārtas”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

12. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu 

13. Par apbūves tiesību Raiņa ielā 10, Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu 

14. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu 

15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

16. Par Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

17. Par atbalstu Skrundas novada skolām projektā “Dienasgrāmata” 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS 

Sēdi protokolē – administratīvo lietu nodaļas vadītāja, pašvaldības sekretāres p.i. Inga 

FREIMANE 
 

Piedalās:   

Deputāti:  Ivo BĀRS 

Juris JAUNZEMS  

Andrejs SALMINS  

Ainārs ZANKOVSKIS 
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Dzintars ANKEVICS 

Valdis PAKULIS  

Aivars RUDZROGA  

Valters FARNASTS  

Aivars SEBEŽS  

Inese IVĀNE  

Gunta STEPANOVA 

Nepiedalās:  

Loreta ROBEŽNIECE - atvaļinājumā 

Jānis BRŪVERIS - par neierašanos uz sēdi nav informējis 

Ivars GRUNDMANIS – darba komandējumā 

  
 

Klausās:  

Pašvaldības izpilddirektors   Guntis PUTNIŅŠ 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

Nekustamo īpašumu speciālists   Normunds DANENBERGS 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja    Antra EISAKA 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ 

Pašvaldības policijas inspektors  Andis DONIŅŠ 

Pašvaldības policijas inspektors  Ģirts MIKSONS 
 

 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina balsot par domes sēdes darba kārtības 

jautājumiem, kas izskatīti komiteju apvienotajā sēdē 18.07.2019. 

Atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Andrejs 

SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), 

Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 25.07.2019. sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

2. Par Skrundas novada Bāriņtiesu 

3. Par uzturēšanās un sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas p/i “Skrundas veselības 

un sociālās aprūpes centrs” maksas apstiprināšanu 

4. Par jaunas amata vietas un jaunas amata likmes izveidi p/i “Skrundas veselības un 

sociālās aprūpes centrs” apstiprināšanu 

5. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam, grozījumu izstrādes 

uzsākšanu  

6. Par telpu nomas līguma pagarināšanu 

7. Par telpu nomas līguma izbeigšanu 

8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu 

9. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

10. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

11. Par nekustamā īpašuma „Lēnu attīrīšanas iekārtas”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

12. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu 

13. Par apbūves tiesību Raiņa ielā 10, Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu 

14. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu 

15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
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16. Par Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

17. Par atbalstu Skrundas novada skolām projektā “Dienasgrāmata” 

 

1. § 

Par Skrundas novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punkta, kas nosaka, 

ka ”tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par 

budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, LR likuma par budžeta un 

finanšu vadību 14. panta 3. daļu, kas nosaka, ka „lai informētu sabiedrību par iestādes 

darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu 

iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās 

budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētās iestādes un pašvaldības līdz pārskata 

gadam sekojošā gada 1. jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc 

sagatavošanas publicē tos savā mājas lapā internetā. Pašvaldība gada publiskos pārskatus 

iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā 

internetā. Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā 

attiecīgajā pašvaldībā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata un sagatavošanas 

kārtību ar MK moteikumiem Nr. 413 no 05.05.2010. „Noteikumi par gada publiskajiem 

pārskatiem”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Andrejs 

SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Aivars 

SEBEŽS, Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” – 1 (Juris JAUNZEMS), „atturas” – 2 

(Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS), Skrundas novada dome nolemj: 

1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu (Pielikums Nr. 

1. uz 28 lpp.), 

2. uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM organizēt publiskā pārskata 

publicēšanu: 

2.1.  Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrijas 

mājas lapā, 

2.2.  Skrundas novada pašvaldības mājas lapā internetā. 
 

2. § 

Par Skrundas novada Bāriņtiesu  

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldībā 12.07.2019. saņemtos 

iesniegumus no Bāriņtiesas locekles Daces MICKUS par atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekles 

pienākumu pildīšanas; no Skrundas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Antras EISAKAS un 

Bāriņtiesas locekles Annas LEILONES iesniegumus par gatavību turpināt pildīt darbu 

Skrundas novada Bāriņtiesā; Sandas DĒVITAS iesniegumu par gatavību uzsākt pildīt 

Bāriņtiesas locekles amata pienākumus, un atbilstību “Bāriņtiesas likumam”.  

2. 28.02.2019. Skrundas novada Domes deputāti tika iepazīstināti ar Skrundas novada 

Bāriņtiesas darbības izvērtējumu.   

3. 16.07.2019. saņemts pozitīvs atzinums no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 

par Skrundas novada bāriņtiesas darba izvērtējumu. 

4. Pamatojoties uz „Bāriņtiesu likums” 7. pantu, kas nosaka, ka “Bāriņtiesas sastāvā ir 

bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi”, 9. pantu, kas nosaka ka 

„Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs 

bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem”, un 12. panta 

pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka “bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās”, atklāti balsojot „par” - 

12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Ainārs 
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ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters 

FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

4.1. ievēlēt atkārtoti Antru EISAKU par Skrundas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju  

un  sagatavot vienošanos pie darba līguma par termiņa pagarinājumu līdz 2024. gada 

26. augustam; 

4.2. ievēlēt atkārtoti Annu LEILONI par Skrundas novada Bāriņtiesas locekli  un  

sagatavot vienošanos pie darba līguma par termiņa pagarinājumu līdz 2024. gada 20. 

augustam; 

 4.3. noteikt, ka Dace MICKUS izbeidz pildīt Skrundas novada Bāriņtiesas locekļa 

pienākumus, pamatojoties uz viņas iesniegumu, ar 2019. gada 11. augustu, 

 4.4. ievēlēt Sandu DĒVITU par Skrundas novada Bāriņtiesas locekli  ar 2019. gada 

12. augustu. 

4.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

3. § 

Par uzturēšanās un sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas maksas apstiprināšanu 

p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”  

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Pašvaldības iestāde “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” (turpmāk tekstā – 

“Skrundas VSAC”) saņēma Labklājības ministrijas lēmumu Nr. 41-2-02./193 no 04.07.2019. 

par reģistrāciju sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, par ko Skrundas VSAC izsniegta 

apliecība Nr. 1242. "Skrundas VSAC" lūdz apstiprināt viena klienta uzturēšanās maksu. 

2. “Skrundas VSAC” nolikums apstiprināts ar Skrundas novada domes 2019. gada 25. aprīļa 

sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 26.§). Nolikumā noteikts, ka "Skrundas VSAC" ir Skrundas 

novada pašvaldības iestāde, kuras viens no mērķiem ir nodrošināt ar ilgstošās sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām. "Skrundas VSAC" 

nodrošinās ar pastāvīgu dzīves vietu, diennakts uzraudzību, atbalstu pašaprūpē un, ja 

nepieciešams, atbalstu sociālo problēmu risināšanā pensijas vecuma personām un 

pilngadīgām personām ar invaliditāti, kuriem ir grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo 

traucējumu dēļ. "Skrundas VSAC" ir vienīgā iestāde novadā ar liftu, ir vides pieejamība, kas 

dod iespēju aprūpēt īpaši smagi slimus klientus (1. un 2. aprūpes līmenis) un  paredz lielākus 

izdevumus par higiēnas precēm un medicīnisko aprūpi. 

3. Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, 

ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo 

palīdzību (sociālo aprūpi) un 21. panta pirmās daļas 14. punktu, kas nosaka, ka tikai dome 

var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, 

maksu par citiem pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes, atklāti balsojot, „par” - 12 

(Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters 

FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. apstiprināt viena cilvēka uzturēšanās maksu Skrundas novada pašvaldības iestādē 

“Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”: 

3.1.1. no Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām 

personām  - 450,00 EUR (četri simti piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā 

vienā mēnesī, 

3.1.2. ārpus Skrundas novada pašvaldības administratīvās teritorijas deklarētajām 

personām  – 650,00 EUR (seši simti piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā 

vienā mēnesī, 

3.2. uzdot Pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

direktores p.i. Sigitai PICULEI brīdināt Pašvaldības iestādes “Skrundas veselības 

un sociālās aprūpes centrs” klientus un/vai līgumus noslēgušās personas par 
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uzturēšanās maksas izmaiņām un izdarīt attiecīgus grozījumus noslēgtajos 

līgumos, 

3.3. noteikt, ka lēmuma 3.1. punktā noteiktā maksa tiek piemērota ar 2019. gada 

1. septembri, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” direktores p.i. Sigitu PICULI. 
 

4. § 

Par jaunas amata vietas un jaunas amata likmes izveidi p/i “Skrundas veselības un 

sociālās aprūpes centrs” apstiprināšanu  

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Pašvaldības iestāde “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” (turpmāk tekstā – 

“Skrundas VSAC”) saņēma Labklājības ministrijas lēmumu Nr. 41-2-02./193 no 04.07.2019. 

par reģistrāciju sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, par ko Skrundas VSAC izsniegta 

apliecība Nr. 1242. "Skrundas VSAC" lūdz apstiprināt jaunas amata vietas un jaunas amata 

likmes izveidi. 

2. Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

„pašvaldība atbild par tās izveidoto institūciju darbību, ja likumos nav noteikts citādi”, 

15. panta pirmās daļas 7. punktam, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām 

funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), 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, Juris 

JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis 

PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, 

Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izveidot un noteikt Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un 

sociālās aprūpes centrs” amatu sarakstā trīs amata vienības ar amata algām par likmi 

– sociālais darbinieks 705,00 EUR  uz 0,25 slodzēm, sociālais rehabilitētājs 650,00 

EUR uz 0,25 slodzēm, sociālais aprūpētājs 460,00 EUR uz 0,25 slodzēm, ar 

2019. gada 1. augustu, 

2.2. līdzekļu avots – no p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” budžeta 

līdzekļiem, 

2.3. uzdot Pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores 

p.i. Sigitai PICULEI veikt darbinieku piesaisti un slēgt ar tiem darba līgumus vai 

izdarīt attiecīgus grozījumus noslēgtajos līgumos, 

2.4. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” direktores p.i. Sigitu PICULI  un finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI. 
 

5. § 

Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam,  

grozījumu izstrādes uzsākšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas 

ROBEŽNIECES, priekšlikumu par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, sakarā ar aizsargjoslu pārskatīšanu ap valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekli Nr. 1262. “Skrundas viduslaiku pils” un virsūdens 

ūdensobjektu – Ventas upe, lai teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas atbilstu 

Aizsargjoslas likuma 7. panta otrās daļas 2. punkta a) apakšpunkta un 8. panta otrās daļas 

2. punkta noteiktajiem minimālajiem aizsargjoslu platumiem. 

Deputāts Valdis PAKULIS izsaka komentāru par deputātu priekšlikumu izskatīšanu 

teritorijas plānojuma grozījumiem. 
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2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  14. panta otrās daļas 1. punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta pirmo daļu, 23. pantu, 

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. punktu un 77. punktu un Aizsargjoslas 

likuma 7. panta otrās daļas 2. punkta a) apakšpunktu un 8. panta otrās daļas 2. punktu, atklāti 

balsojot “par” - 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Andrejs 

SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valters 

FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” – 1 (Valdis 

PAKULIS), „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. uzsākt Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam, kas apstiprināti ar 

Skrundas novada domes 2013. gada 27. decembra lēmumu, prot. Nr. 12, 15.§, 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 27/2013  “Skrundas novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

grafiskā daļa”, grozījumu izstrādi, 

2.2. apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu Nr. 2 uz 2. lpp., 

2.3. par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupas vadītāju apstiprināt 

Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU, 

2.4. ar Skrundas novada Domes priekšsēdētājas rīkojumu izveidot darba grupu 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzraudzībai, 

2.5. pēc lēmuma stāšanās spēkā, piecu darbdienu laikā, ievietot informāciju Skrundas 

novada mājas lapā, Skrundas novada avīzē un publicēt izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”, 

2.6. uzdot Attīstības nodaļai lēmumu ievietot Teritorijas attīstības un informācijas 

sistēmā (TAPIS), 

2.7. divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 
 

6. § 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 10.07.2019. Skrundas novada pašvaldībā saņemto AAS 

“BTA Baltic Insurance Company” iesniegumu par telpu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas 

novadā, nomas līguma pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 25.06.2014. Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar “BTA Insurance Company” SE, reģ. 

Nr. 40003159840, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 63, Rīga, noslēgts nomas 

līgums Nr. 2014/30-Nom par telpām Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, ar 

kopējo platību 9,3 m2, nosakot nomas maksu EUR 2,20 (divi eiro, 20 centi) mēnesī 

par 1 m2 un PVN uz pieciem gadiem. 

2.2. 04.02.2015. Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar “BTA Insurance Company” SE, 

reģ.Nr. 40003159840, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 63, Rīga, noslēgta 

vienošanās pie nomas līguma Nr. 2014/30-Nom par telpām Nr. 7 ar platību 9,3 m2 un 

Nr. 8 ar platību 11,9 m2 Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, nosakot nomas 

maksu EUR 2,20 (divi eiro, 20 centi) mēnesī par 1 m2 un PVN. 

2.3. 08.06.2019. Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar “BTA Insurance Company” SE 

(turpmāk- Saistību devējs), reģ. Nr. 40003159840, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 

63, Rīga, un AAS “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk - Saistību ņēmējs), reģ. 

Nr. 40103840140, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 63, Rīga, noslēgts pārjaunojuma 

līgums Nr. LV3_0301/07-13-2014-9-2, ar ko Saistību devējs nodod Saistību 

pārņēmējam visas no Līguma izrietošās saistības par telpām Liepājas ielā 5, Skrundā, 

Skrundas novadā.  

2.4. 12.06.2017. Skrundas novada pašvaldībai (Saistību pārņēmējs) ar Nodrošinājuma 
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valsts aģentūru (turpmāk - Iznomātājs), reģ. Nr. 40103840140, juridiskā adrese K. 

Valdemāra iela 63, Rīgā, un AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģ. Nr. 

40103840140, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 63, Rīga, noslēgts pārjaunojuma 

līgums Nr. LV3_0301/07-13-2014-9-3 par nomas līguma Nr. 2014/30-Nom saistību 

pārņemšanu no Iznomātāja par telpām Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz LR 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, Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars 

ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, 

Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. pagarināt ar AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģ. Nr. 40103840140, juridiskā 

adrese K. Valdemāra iela 63, Rīga, telpām Nr. 7, 8 Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas 

novadā, (kopējā platība 21,2 m2), nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem.  

3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa pagarināšanu, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 

 

7. § 

Par telpu nomas līguma izbeigšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata XXX iesniegumu par nomas līguma XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, laušanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 01.06.2018. Skrundas novada 

pašvaldībai ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX, Dzelda, Nīkrāces pagasts, noslēgts 

XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums Nr. XXX ar kopējo platību 

23 m2, nosakot nomas maksu EUR XXXX par 1 m2 mēnesī un PVN likumos noteiktā kārtībā 

un apmēros. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt 

pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, 

Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), 

„pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izbeigt ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX, Dzelda, Nīkrāces pagasts, 

Skrundas novads, noslēgto XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

nomas līgumu Nr. XXX ar 01.07.2019., 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 

 

8. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokļu pārdošanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 3.1/7 no 11.07.2019. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. 

punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 
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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, Juris 

JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis 

PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, 

Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. pārdot par brīvu cenu: 

2.1.1. EUR 5200,00 (pieci tūkstoši divi simti eiro) nekustamo īpašumu - dzīvokli 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 38,2 m2;  

2.1.2. EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti eiro) nekustamo īpašumu - dzīvokli XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 68,6 

m2; 

2.1.3. EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti eiro) nekustamo īpašumu - dzīvokli 

XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo 

platību 70,6 m2. 

2.2.  Uzaicināt 1 (viena) mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam: 

2.2.1.  dzīvoklim XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX – XXX 

(personas kods XXX), adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads; 

2.2.2.  dzīvoklim XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX - 

XXX (personas kods XXX) adrese XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads; 

2.2.3.  dzīvoklim XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX - XXX (personas kods XXX), adrese XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas 

novads. 

2.3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.  

 

9. § 

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.07.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Skrunda, Skrundas novads, iesniegumu, par īres dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

iegādi.  

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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, Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, 

Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. uzņemt bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

10. § 

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

A. ZALGAUCKIS 
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1. Skrundas novada dome izskata 15.07.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Skrunda, Skrundas novads, iesniegumu, par īres dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

iegādi.  

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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, Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, 

Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. uzņemt bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

11. § 

Par nekustamā īpašuma „Lēnu attīrīšanas iekārtas”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministrijai nodot bez 

atlīdzības pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu „Lēnu attīrīšanas iekārtas”, Lēnās, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 6268 001 0270. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Lēnu attīrīšanas iekārtas”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra numurs 6268 001 0270, pieder Latvijas Republikas Finanšu 

ministrijai saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 

100000590391, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,0402 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 6268 001 0267, 

2.2. uz zemes vienības atrodas pašvaldībai piederošs būvju īpašums „Attīrīšanas iekārtas 

Lēnas”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, kadastra numurs 6268 501 0006, kas 

sastāv no: sūkņu mājas, kadastra apzīmējums 6268 001 0163 006 un attīrīšanas 

iekārtām, kadastra apzīmējums 6268 001 0163 013. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma” 42. panta pirmo daļu un 43. pantu, atklāti balsojot „par” – 12 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Aivars 

SEBEŽS, Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

3.1. lūgt Finanšu ministriju ierosināt Ministru kabinetam nodot bez atlīdzības Skrundas 

novada pašvaldībai īpašumā uz Finanšu ministrijas vārdu zemesgrāmatā reģistrēto 

nekustamo īpašumu „Lēnu attīrīšanas iekārtas”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra numurs 6268 001 0270, kas sastāv no zemes vienības 0,0402 ha 

platībā, Skrundas novada pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

12. § 

Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 01.07.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta 

„XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par lietošanas mērķa noteikšanu 

zemes vienības daļai 2,0 ha platībā, nekustamajā īpašumā „XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu XXX. 
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:  

2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Rudbāržu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes vienībām: 14 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, uz kura atrodas ēkas 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 

16,3 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,  

2.3. zemes īpašnieks XXX 2 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX 

iznomājis savam dēlam XXX. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu”, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” trešo daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot “par”- 

12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters 

FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – 

nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. noteikt zemes vienības daļai “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, 2 ha platībā, lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. pārējai zemes vienības daļai 12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX lietošanas 

mērķis nemainās, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

Par apbūves tiesību Raiņa ielā 10, Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu 

A. ZALGAUCKIS                                                                      

 

1. Skrundas novada dome izskata 17.07.2019. pašvaldībā saņemto SIA „P ARVI”, juridiskā 

adrese Raiņa iela 10A, Skrunda, Skrundas novads, valdes locekļa Armanda PETERTA, 

iesniegumu par apbūves tiesību piešķiešanu šķūņa būvniecībai uz pašvaldībai piederošās 

zemes vienības Raiņa ielā 10, Skrundā, Skrundas, kadastra numurs 6209 004 0159. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka: 

2.1. nekustamais īpašums Raiņa ielā 10, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

6209 004 0159, pieder pašvaldībai saskaņā ar Skrundas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumu Nr. 625, īpašums sastāv no zemes vienības 3124 m2 platībā, 

2.2. uz zemes vienības Raiņa ielā 10, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs 6209 

004 0159, atrodas SIA „P ARVI” piederošs būvju īpašums ar adresi Raiņa ielā 10A, 

Skrunda, Skrundas novads, kadastra numurs 6209 504 0018, Skrundas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000058896. 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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” 4. daļu, un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot “par”- 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, 

Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, 

Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese 
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IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. piešķirt apbūves tiesības šķūņa būvniecībai uz pašvaldībai piederoša apbūvētas 

zemes vienības Raiņa ielā 10, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs 6209 

004 0159, SIA „PARVI”, reģistrācijas numurs 51203011391, uz 5 (pieciem) 

gadiem, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāka, kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi eiro un 00 centi), 

3.3. uzdot nekustamo īpašumu speciālistam Normundam DANENBERGAM divu 

nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.                                                                                                                                            
 

 

14. § 

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada domes apvienotās komiteju sēdes deputāti izskata 11.07.2019. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, 

adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, iesniegumu par atļauju norakstīt debitoru 

parādus.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un 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, Juris 

JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis 

PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, 

Gunta STEPANOVA), „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 parādus no fiziskām personām, 

kuras ir mirušas, par kopējo summu 816,33 EUR (astoņi simti sešpadsmit eiro un 33 

centi) (pielikums Nr. 3 uz 1 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 deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES 

iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, pamatojoties uz rakstisku 

iesniegumu pamatu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldība 19.06.2019. saņēmusi iesniegumu no XXX par XXX 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā. 

2.2. Nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, izīrēts XXX, 

2.3. 28.06.2019. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4. XXX 08.07.2019.  ieradās Skrundas novada pašvaldībā un paskaidroja, ka šobrīd 

dzīvo citur, ar XXX ir konflikts un no deklarētās dzīvesvietas aizgājusi. Dokumentu, 

kas apliecinātu tiesības būt deklarētai  XXX, Skrundā, XXX nav.  

2.5. Skrundas novada pašvaldība 15.07.2019. saņēmusi iesniegumu no XXX par XXX 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā. 

2.6. Nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā pieder XXX, 
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2.7. 15.07.2019. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.8. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Pamatojoties uz „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu 

pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, MK 

11.02.2003. noteikumiem Nr. 72 ”Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot “par” - 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

BĀRS, Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars 

ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, 

Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, XXX (personas 

kods XXX), 

3.2. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, XXX (personas 

kods XXX), 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi 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). 
 

 

16. § 

Par Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas  

nolikuma apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

Pamatojoties uz “Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums” 11. panta par 

pašvaldības domes, tās priekšsēdētāja, pašvaldības institūcijas un tās vadītāja uzdevumiem 

un tiesībām 1. daļas 2. apakšpunktu apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikumu un sastāvu, atklāti balsojot, “par” - 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

BĀRS, Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars 

ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, 

Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

1. atcelt 2009. gada 26. novembra Skrundas novada domes sēdes lēmumu Nr. 14., 7. § 

“Par Kuldīgas novada un Skrundas novada civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu”, 

2. apstiprināt “Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu” 

(Pielikums Nr.4., uz 4.lpp.), 

3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 

 

17. § 

Par atbalstu Skrundas novada skolām projektā “Dienasgrāmata” 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 17.07.2019. pašvaldībā saņemto nodibinājuma “Zinātnes 

un inovāciju parks”, Reģ. Nr. 40008191808, Liepāja, iesniegumu par finansiālu atbalstu 

projekta “Dienasgrāmata” īstenošanai - Skrundas vidusskolas bērnu veidotās skolas 

dienasgrāmatas iegādi - 330 gb., par iztrūkstošo finansējumu 242,00 EUR (divi simti 

četrdesmit divi eiro, nulle centi).  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka 

“lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 
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līdzekļus”, atklāti balsojot, “par” - 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Juris JAUNZEMS, 

Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Inese IVĀNE, Gunta STEPANOVA), 

„pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. iegādāties 330 (trīs simts trīsdesmit) eksemplārus Skrundas vidusskolas bērnu 

veidotās skolas dienasgrāmatas projekta “Dienasgrāmata” ietvaros, par kopējo 

finansējumu 242,00 EUR (divi simti četrdesmit divi eiro, nulle centi) apmērā, 

2.2. finansējuma avots – izglītībai paredzētie līdzekļi, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI. 
 

 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS paziņo domes 

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 22.08.2019., plkst. 0800, domes sēde - 29.08.2019., plkst. 

0800.  

 

Sēde slēgta plkst. 0810 

 

Sēdi vadīja          A. Zalgauckis 

          25.07.2019. 

  

Sēdi protokolēja        I. Freimane 

          25.07.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


