LATVIJAS REPUBLIKA

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

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Skrundā
2018. gada 29. novembrī

Nr. 14

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par maksas pakalpojumiem Nīkrāces pamatskolā
2. Par viena cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības iestādē
aprūpes namā “Valtaiķi”
3. Par Skrundas novada pašvaldības iestādes aprūpes nama “Valtaiķi” nolikuma
apstiprināšanu
4. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018. gadam
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
6. Par telpu nomas līguma pagarināšanu
7. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā
8. Par zemes vienības “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
9. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai
10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
11. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas v. Aldis ZALGAUCKIS
Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Aivars RUDZROGA
Ivars GRUNDMANIS
Dzintars ANKEVICS
Valdis PAKULIS
Jānis BRŪVERIS
Juris JAUNZEMS

Nepiedalās deputāti:
Ainārs ZANKOVSKIS (slims)
Ivo BĀRS (komandējumā Baltkrievijā)
Andrejs SALMINS (komandējumā Baltkrievijā)
Loreta ROBEŽNIECE (komandējumā Baltkrievijā)
Valters FARNASTS (atrodas ārzemēs)
Gunta STEPANOVA (aizņemta pamatdarbā)
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Klausās:
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
p/a “Sociālais dienests” direktore
Aprūpes nama “Valtaiķi” direktore
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Attīstības nodaļas vadītāja
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Kaspars KUTUĻSKS
Normunds DANENBERGS
Ritvars STEPANOVS
Anda VĪTOLA
Gunita BIVBĀNE
Inga FREIMANE
Gita RUBEŽNIECE-ZUTE
Ilona RĪTIŅA

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina balsot par domes sēdes darba kārtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31. pantu, kas nosaka, ka Dome var apspriest
tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami
vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem,
atklāti balsojot, “par” – 8 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Jānis BRŪVERIS, Aldis
ZALGAUCKIS), Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 29.11.2018. sēdes darba kārtību:
1. Par maksas pakalpojumiem Nīkrāces pamatskolā
2. Par viena cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības iestādē
aprūpes namā “Valtaiķi”
3. Par Skrundas novada pašvaldības iestādes aprūpes nama “Valtaiķi” nolikuma
apstiprināšanu
4. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018. gadam
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
6. Par telpu nomas līguma pagarināšanu
7. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā
8. Par zemes vienības “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
9. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai
10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
11. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā
1. §
Par maksas pakalpojumiem Nīkrāces pamatskolā
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 15.11.2018. pašvaldībā saņemto Skrundas novada
pašvaldības iestādes Nīkrāces pamatskolas direktores Anitas SEBEŽAS iesniegumu par
grozījumu izdarīšanu esošajos maksas pakalpojumu izcenojumos Nīkrāces pamatskolā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti
balsojot, „par” – 8 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Jānis BRŪVERIS, Aldis
ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt grozījumus Skrundas novada domes 03.11.2014. sēdes (prot. Nr. 16, 2.§)
lēmumā “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Nīkrāces pamatskolā”,
2.2. svītrot 2.1. punkta tabulā 2., 3., 4., 5. punktu,
2.3. papildināt Nīkrāces pamatskolas maksas pakalpojumus ar šādām pozīcijām:
2.3.1. sporta zāle (nakšņošanai) – 2,50 EUR (ieskaitot PVN)/diennaktī no
cilvēka,
2.3.2. klases telpa (nakšņošanai) – 2,50 EUR (ieskaitot PVN)/diennaktī no
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cilvēka,
2.3.3. telpa ar gultām (nakšņošanai) – 3,50 EUR (ieskaitot PVN)/diennaktī no
cilvēka,
2.3.4. telpa, kura tiek izmantota izglītības programmas īstenošanai (klases
telpas ar projektoru, klases telpa ar interaktīvo tāfeli, datorklase) – 3,99 EUR
(ieskaitot PVN)/diennaktī,
2.4. noteikt, ka grozījumi Nīkrāces pamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumos
tiek piemēroti ar 2018. gada 1. decembri,
2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Nīkrāces pamatskolas direktori Anitu
SEBEŽU.
2. §
Par viena cilvēka uzturēšanās maksas noteikšanu
Skrundas novada pašvaldības iestādē aprūpes namā “Valtaiķi”
A. ZALGAUCKIS
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām ir autonomās funkcijas 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” – 8 (Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis
PAKULIS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt viena cilvēka uzturēšanās maksu Skrundas novada pašvaldības iestādē
aprūpes namā “Valtaiķi”:
1.1. no Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām
personām (uz aprūpes namā “Valtaiķi” ievietošanas brīdi) – 400,00 EUR
(četri simti euro, nulle centi) apmērā vienā mēnesī,
1.2. ārpus Skrundas novada pašvaldības administratīvās teritorijas
deklarētajām personām (uz aprūpes namā “Valtaiķi” ievietošanas brīdi) –
600,00 EUR (seši simti euro, nulle centi) apmērā vienā mēnesī,
2. Uzdot aprūpes nama “Valtaiķi” direktorei Gunitai BIVBĀNEI brīdināt aprūpes
nama “Valtaiķi” klientus un/vai līgumus noslēgušās personas par uzturēšanās maksas
izmaiņām un izdarīt attiecīgus grozījumus noslēgtajos līgumos,
3. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā noteiktā maksa tiek piemērota ar 2019. gada
1. janvāri,
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi aprūpes nama “Valtaiķi” direktori Gunitu
BIVBĀNI.
3. §
Par Skrundas novada pašvaldības iestādes
aprūpes nama “Valtaiķi” nolikuma apstiprināšanu
A. ZALGAUCKIS
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka
“tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības
kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus”,
atklāti balsojot, „par” – 8 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Jānis BRŪVERIS, Aldis
ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības iestādes aprūpes nama “Valtaiķi”
nolikumu (pielikums Nr. 1 uz 3 lpp.),
2. Atzīt par spēkā neesošu Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdē (prot. Nr. 14,
8.§) apstiprināto aprūpes nama “Valtaiķi” nolikumu ar grozījumiem.
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4. §
Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018. gadam
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata “Jaunsardzes un informācijas centrs” iesniegto
priekšlikumu par vajadzību nodrošināt telpu uzkopšanas pakalpojumu nomātajās telpās
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.
2. 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” – 8 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS,
Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. ar 01.12.2018. izveidot Skrundas novada pašvaldības struktūrvienībā Rudbāržu
pakalpojumu pārvalde amatu sarakstā 2018. gadam papildu amatu – telpu apkopējs,
profesijas kods 9112 01, nosakot mēneša darba algas likmi 430,00 EUR (četri simti
trīsdesmit euro, nulle centi) un normālu darba laiku 40 stundas nedēļā (1.0 slodze),
2.2. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības Rudbāržu pakalpojumu
pārvaldes teritorijas apsaimniekošanas budžeta līdzekļi,
2.3. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI, administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI un Rudbāržu
pakalpojumu pārvaldes vadītāju Dzintru VEĢI.
5. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 3.1./9 no 12.11.2018.
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” – 8 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Jānis BRŪVERIS, Aldis
ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu 4100,00 EUR (četri tūkstoši viens simts euro, nulle centi)
nekustamo īpašumu - dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar
kopējo platību 53,8 m2,
2.2. uzaicināt XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt pirkuma līgumu,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
6. §
Par telpu nomas līguma pagarināšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 05.11.2018. pašvaldībā saņemto Biedrības XXX, reģ. Nr.
XXX, adrese “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par telpu XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībai 12.02.2015. ar Biedrību “XXX” adrese “XXX”,
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Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, noslēgts telpu “XXX”, Skrundā, Skrundas
novadā, nomas līgums Nr. 2.6.6/2/2015, ar kopējo platību 265,2 m2, nosakot nomas
maksu 0,036 EUR (nulle euro, 3,6 centi) par 1 m2 mēnesī līdz 2018. gada
31. decembrim,
2.2. 05.08.2015. ar Biedrību “XXX”, adrese “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, noslēgta vienošanās par līguma 1.1. punkta izmaiņām sekojošā redakcijā:
“IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS pieņem lietošanā par maksu telpas, kas
atrodas XXX, Skrundā [..]”. (Skrundas novada domes 27.03.2014. lēmums, prot.
Nr. 4, 12.§, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
“XXX”, Skrundā, Skrundas novadā).
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” – 8 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis
PAKULIS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar Biedrību “XXX”, adrese “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, telpu (kopējā platība 265,2 m2) XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas
līgumu uz 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.
Turpmāko sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanā piedalās arī deputāts Juris
JAUNZEMS.
7. §
Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā
“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
A. ZALGAUCKIS, N. DANENBERGS
1. Skrundas novada dome izskata 12.11.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas
iznomāšanu nekustamajā īpašumā „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 0,025 ha
platībā, kadastra numurs XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 3,72 ha platībā pieder Skrundas novada pašvaldībai
saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. XXX. Zemes vienības
tiek iznomātas Dzeldas ciema iedzīvotājiem ģimenes dārzu ierīkošanai.
4. 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” otro daļu, Skrundas novada teritorijas
plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 9 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA,
Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Jānis BRŪVERIS, Aldis
ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
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4.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0,025 ha platībā
nekustamajā īpašumā „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, uz pieciem gadiem mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
4.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības,
4.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot
zemes nomas līgumu,
4.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
8. §
Par zemes vienības “Sprīdīši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 18.10.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā, iznomāšanu 3,6 ha platībā, kadastra Nr. XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. uz zemes vienības „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
atrodas XXX piederošs mājīpašums saskaņā ar 1988. gada 13. septembra līgumu.
2.2. zemes vienība „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 3,6 ha platībā, 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”.
4. 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” otro daļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 9 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Jānis
BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
4.1. iznomāt XXX, personas kods XX, zemes vienību „XXX”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 3,6 ha platībā uz pieciem gadiem, zemes
vienības daļas 0,2 ha platībā lietošanas mērķis - 0106 – individuālo dzīvojamo māju
apbūve un 3,4 ha platībā lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
4.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro),
4.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot
zemes nomas līgumu,
4.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
9. §
Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības XXX,
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Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, daļai 0,0620 ha platībā.
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
pieder XXX saskaņā ar Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
īpašums sastāv no zemes vienības 0,188 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un
ēkām,
2.2. ar 10.04.2018. īpašuma patapinājuma līgumu Nr. 10/2018 XXX patapinājis
zemes vienību XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, un ēku,
kadastra apzīmējumu XXX, SIA „XXX”, vienotais reģistrācijas numurs 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” 9 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars
ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris
JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt zemes vienības daļai XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, 0,0620 ha platībā, lietošanas mērķi - 0801 – komercdarbības
objektu apbūve,
3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam
Normundam DANENBERGAM.
10. §
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 pamata.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 12.10.2018. saņemts XXX, dzīvo XXX, Raņķos,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu no adreses XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, jo viņš minētajā
adresē nedzīvo,
2.2. 06.11.2018. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā,
lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.3. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 06.11.2018. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no
adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, jo viņš tur nedzīvo kopš 2015. gada,
2.5. 07.11.2018. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā,
lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.6. 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 nosaka kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana,
Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 72 ”Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” – 9 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS,
Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Jānis
BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav, „atturas” – nav,
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Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā,
3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā,
Skrundas novadā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas
vadītāju Ingu FREIMANI,
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā (Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam
ar ierakstītu pasta sūtījumu).
11. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 08.11.2018. pašvaldībā saņemto Skrundas novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa Ulda ZARIŅA iesniegumu par atbrīvošanu no
komisijas darba un 09.11.2018. pašvaldībā saņemto Kaspara KUTUĻSKA iesniegumu ar
piekrišanu veikt Dzīvokļu komisijas locekļa pienākumus.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka,
ka “tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts
komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis
PAKULIS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atbrīvot no Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas Uldi ZARIŅU,
2.2. ievēlēt Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā Kasparu KUTUĻSKU,
2.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas sastāvs ir šāds:
Anda VĪTOLA – komisijas priekšsēdētāja,
Inga FREIMANE,
Dzintra VEĢE
Ilona RĪTIŅA,
Normunds EIHE,
Ritvars STEPANOVS,
Kaspars KUTUĻSKS.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Deputāti vienojas kārtējo komiteju apvienoto sēdi sasaukt 20.12.2018., plkst. 0800, domes
sēdi - 27.12.2018., plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0805
Sēdi vadīja

A. Zalgauckis
29.11.2018.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
29.11.2018.

8

