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. aprīlī

Nr. 6

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības konsolidētā 2018. gada pārskata apstiprināšanu
2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas
novada pašvaldības 2019. gada budžets”” apstiprināšanu
3. Par piedalīšanos kopprojektā “Pacēlāja izbūve Rudbāržu internātskolas ēkā sociālās
aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas centra “Rudbārži” izveidei”
4. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
6. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
7. Par garāžas nomas līguma pagarināšanu
8. Par telpu nomas līguma izbeigšanu
9. Par Skrundas “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” un mājražotāju kopīgas
tirdzniecības vietas izveidošanu Skrundas tirgus laukumā
10. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei
“Briņķi” iecirknī “Briņķu karjeri”
11. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” ēkas Kuldīgas ielā 2, Skrundā,
Skrundas novadā, lietošanas koda maiņu
12. Par dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
13. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses Cieceres iela 4, Ciecere, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, piešķiršanu
14. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
piešķiršanu
15. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
jauna nosaukuma piešķiršanu
16. Par nekustamā īpašuma “Mazavotiņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu
17. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā
18. Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā
19. Par Vienošanos ar 19.03.2012. noslēgtā Lauku zemes nomas līguma Nr. 3-5-2/4
grozījumiem
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20. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā
21. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Vērpji”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā
22. Par licences izsniegšanu
23. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu
24. Par Skrundas novada pašvaldības projektu konkursu “Mēs Skrundas novadam!”
pieteikumu izvērtēšanas komisiju
25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
26. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikuma apstiprināšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – administratīvās nodaļas vadītāja Inga FREIMANE
Piedalās deputāti:

Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Ivars GRUNDMANIS
Jānis BRŪVERIS
Ainārs ZANKOVSKIS
Ivo BĀRS
Valters FARNASTS
Aldis ZALGAUCKIS
Andrejs SALMINS
Dzintars ANKEVICS

Nepiedalās deputāts:
Aivars RUDZROGA (aizņemts pamatdarbā)
Gunta STEPANOVA (aizņemta pamatdarbā)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Valdis PAKULIS (atrodas ārpus valsts)
Klausās:
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists
Finanšu nodaļas vadītāja
Pašvaldības izpilddirektors
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Attīstības nodaļas vadītājs
Jaunatnes lietu speciāliste
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Izglītības nodaļas vadītāja
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes
centrs” direktores p.i.
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta
centrs” vadītāja
p/a “Sociālais dienests” direktore

Sandis JAPĒŅINS
Normunds DANENBERGS
Ināra MUCENIECE
Guntis PUTNIŅŠ
Iveta ROZENFELDE
Edgars ZEBERLIŅŠ
Baiba EVERSONE
Dace GRĀVELE
Inga FLUGRĀTE
Dzintra VEĢE
Sigita PICULE
Ilona RĪTIŅA
Zane EGLĪTE
Anda VĪTOLA

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes darba kārtības
jautājumiem, kas izskatīti komiteju apvienotajā sēdē 18.04.2019.
Atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis
ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE),
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Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 25.04.2019. sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu
2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas
novada pašvaldības 2019.gada budžets”” apstiprināšanu
3. Par piedalīšanos kopprojektā “Pacēlāja izbūve Rudbāržu internātskolas ēkā sociālās
aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas centra “Rudbārži” izveidei”
4. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
6. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu
apstiprināšanu
7. Par garāžas nomas līguma pagarināšanu
8. Par telpu nomas līguma izbeigšanu
9. Par Skrundas “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” un mājražotāju kopīgas
tirdzniecības vietas izveidošanu Skrundas tirgus laukumā
10. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei
“Briņķi” iecirknī “Briņķu karjeri”
11. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” ēkas Kuldīgas ielā 2, Skrundā,
Skrundas novadā, lietošanas koda maiņu
12. Par dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
13. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses Cieceres iela 4, Ciecere, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, piešķiršanu
14. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
piešķiršanu
15. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
jauna nosaukuma piešķiršanu
16. Par nekustamā īpašuma “Mazavotiņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu
17. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā
18. Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā
19. Par Vienošanos ar 19.03.2012. noslēgtā Lauku zemes nomas līguma Nr. 3-5-2/4
grozījumiem
20. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā
21. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā “Vērpji”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā
22. Par licences izsniegšanu
23. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu
24. Par Skrundas novada pašvaldības projektu konkursu “Mēs Skrundas novadam!”
pieteikumu izvērtēšanas komisiju
25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
26. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikuma apstiprināšanu
1. §
Par Skrundas novada pašvaldības konsolidētā 2018. gada pārskata apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības konsolidēto 2018. gada
pārskatu.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
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ka „tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par
budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, atklāti balsojot, „par” – 11
(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības konsolidēto 2018. gada pārskatu
(pielikums Nr. 1 uz 26 lpp.).
2. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019
“Skrundas novada pašvaldības 2019. gada budžets”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “tikai
dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 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” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2019 „Skrundas novada pašvaldības 2019. gada budžets”
(pielikums Nr. 2 uz 6 lpp.).
3. §
Par piedalīšanos kopprojektā “Pacēlāja izbūve Rudbāržu internātskolas ēkā sociālās
aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas centra “Rudbārži” izveidei”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas
6. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar kopprojektu “Pacēlāja izbūve
Rudbāržu internātskolas ēkā sociālās aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas centra
“Rudbārži” izveidei”.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka
funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS,
Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE),
„pret” – nav, „atturas” – 1 (Valters FARNASTS), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA)
atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 6. kārtas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības
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virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar kopprojektu “Pacēlāja izbūve
Rudbāržu internātskolas ēkā sociālās aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas
centra “Rudbārži” izveidei”. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 60 000,00 EUR
(sešdesmit tūkstoši euro, nulle centi). ELFLA finansējums ir 80% no attiecināmajām
izmaksām, kas sastāda 48 000,00 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši euro, nulle centi),
pašvaldības finansējums ir 20% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 12 000,00
EUR (divpadsmit tūkstoši euro, nulle centi),
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju
Edgaru ZEBERLIŅU.
4. §
Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada domes deputāti izskata iespēju Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklātā projektu konkursa
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
ietvaros izsludināt konkursu.
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” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu
(pielikums Nr. 3 uz 14 lpp.),
2.2. izveidot Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja: Viktorija REINE, projektu koordinatore,
komisijas locekļi – Inga FLUGRĀTE, izglītības nodaļas vadītāja,
Una BLŪMA, interešu izglītības metodiķe,
Zane EGLĪTE, “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta
centrs” vadītāja.
5. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokola Nr. 3.1/4 3.§ no 11.04.2019.
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”, 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)” un 44. panta astotās
daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru
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zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. atsavināt par brīvu cenu 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu - zemi Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003
0336, ar kopējo platību 1930 m2,
2.2. uzaicināt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas SIA “ZIKO” (reģ.
Nr. 48503010541) noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam - zemei Raiņa ielā
15A, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti Putniņu.
6. §
Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE, V. FARNASTS
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/4 no 11.04.2019., izsoles noteikumus.
Deputāts Valters FARNASTS ierosina lēmuma projektu sadalīt divās daļās un balsot
atsevišķi par katra īpašuma pārdošanu izsolē.
Loreta ROBEŽNIECE ierosina deputātiem balsot, par Valtera FARNASTA izteikto
ierosinājumu.
Atklāti balsojot, “par” – 1 (Valters FARNASTS), “pret” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS,
Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE),
Skrundas novada domes deputāti nolemj: balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
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
publicējami institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9. pants), mājaslapā
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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” – 9 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS,
Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 2 (Andrejs
SALMINS, Valters FARNASTS), „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:
2.1.1. zeme un mežaudze “Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6282 009 0053, ar nosacīto cenu 99 400,00 EUR (deviņdesmit
deviņi tūkstoši četri simti euro, nulle centi),
2.1.2. zeme un mežaudze “Kadiķīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6282 007 0031, ar nosacīto cenu 80 000,00 EUR (astoņdesmit
tūkstoši euro, nulle centi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes
protokolu Nr. 3.1/4 no 11.04.2019. (pielikums Nr. 4 uz 3 lpp.),
2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamo
īpašumu izsoles:
2.3.1. „Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 009
0053,
2.3.2. „Kadiķīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 007
0031,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles noteikumus:
2.4.1. „Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 009
0053 (pielikums Nr. 5 uz 4 lpp.),
2.4.2. „Kadiķīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 007
0031 (pielikums Nr. 6 uz 4 lpp.),
2.5. ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas
novada pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus.
7. §
Par garāžas nomas līguma pagarināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 26.03.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 02.06.2014. Skrundas novada
pašvaldībai ar XXX noslēgts XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas
līgums Nr. 2.6.6/6/XXX, ar kopējo platību 21,2 m2, nosakot nomas maksu 0,17 EUR (nulle
euro, septiņpadsmit centi) par 1 m2 mēnesī un PVN līdz 2019. gada 1. jūnijam.
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
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noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā
un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS,
Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
noslēgto XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, (kopējā platība 21,2 m2)
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.
8. §
Par telpu nomas līguma izbeigšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu
par nomas līguma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, laušanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 01.10.2018. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, personas kods XXX, dzīvo
XXX, Skrundā, Skrundas novadā, noslēgts telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
nomas līgums Nr. 8.6/10/XXX ar kopējo platību 26,2 m2, nosakot nomas maksu 1,80
EUR (viens euro, astoņdesmit centi) par 1 m2 mēnesī un PVN likumos noteiktā kārtībā
un apmēros.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izbeigt ar XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
noslēgto telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu ar 01.05.2019.
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
9. §
Par Skrundas “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” un
mājražotāju kopīgas tirdzniecības vietas izveidošanu Skrundas tirgus laukumā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 15.04.2019. pašvaldībā saņemto Zanes EGLĪTES,
mājražotāju, amatnieku un tūrisma biedrības
“Skrundas KLĒTE” valdes locekles
iesniegumu par:
1.1. iespēju izvietot “Skrundas tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” Skrundas
tirgus laukumā tirdzniecības paviljonā Nr. 29,
1.2. atļauju izveidot Skrundas novada mājražotāju kopīgu tirdzniecības vietu
mājražotāju, amatnieku un tūrisma biedrībai “Skrundas KLĒTE” Skrundas tirgus
laukumā tirdzniecības paviljonā Nr. 28,
1.3. iespēju nepiemērot nomas maksu par tirdzniecības vietu Nr. 28 12 mēnešus no tā
atvēršanas brīža. Tirdzniecības vietu mājražotāju, amatnieku un tūrisma biedrība
“Skrundas KLĒTE” vēlētos atvērt 09.05.2019.
2. 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
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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” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS,
Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izvietot Skrundas “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” Skrundas tirgus
laukumā tirdzniecības paviljonā Nr. 29,
2.2. atļaut izveidot Skrundas novada mājražotāju kopīgu tirdzniecības vietu
mājražotāju, amatnieku un tūrisma biedrībai “Skrundas KLĒTE” Skrundas tirgus
laukumā tirdzniecības paviljonā Nr. 28,
2.3. nepiemērot nomas maksu par tirdzniecības vietu Nr. 28 12 mēnešus no tā
atvēršanas brīža,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta
centrs” vadītāju Zani EGLĪTI,
2.5. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
10. §
Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
smilts-grants un smilts atradnei “Briņķi” iecirknī “Briņķu karjeri”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 09.04.2019. pašvaldībā saņemto SIA „METPA”, reģ. Nr.
42103037315, juridiskā adrese „Vanaglaši”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, iesniegumu
(reģ. Nr. 5.26/1) ar lūgumu izsniegt „Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
„Briņķi” karjeram”.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta piektās daļas 1. punktu vietējā
pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta
noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei.
Atļauju izsniegšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 24.04.2007. noteikumos
Nr. 280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā
kārtība”,
2.2. zemes īpašums „Rijkalni”, kadastra Nr. 6268 005 0026, ar platību 10,7 ha
reģistrēts Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 221, īpašnieks SIA
„METPA”, reģ. Nr. 42103037315. Zemes īpašums „XXX” (kadastra Nr. XXX zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu XXX, ar platību 40,2 ha, reģistrēts Nīkrāces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. XXX, īpašnieks XXX, personas kods XXX,
2.3. starp nekustamā īpašuma „XXX” īpašnieku XXX un SIA „METPA”, reģ. Nr.
42103037315, ar juridisko adresi „Vanaglaši”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
01.11.2018. noslēgts nomas līgums par īpašuma izmantošanu lauksaimniecības
vajadzībām un derīgo izrakteņu (smilts, grants) ieguvei,
2.4. 12.12.2018. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izdevusi
Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņu) atradnes pasi, derīga līdz 12.12.2043.,
ieguves limitu smilts-grants un smilts atradnei “Briņķi” iecirknis „Briņķu karjeri”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, krājuma atradnes ieguves limita laukums 66,56
tūkst. m2. Derīgo izrakteņu veids: smilts-grants 80,60 tūkst. m3 un smilts 567,40
tūkst. m3,
2.5. saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1055
„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo
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derīgo izrakteņu atļauju un atradnes pasi” 4. punktu valsts nodeva par bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29 EUR, kas ieskaitāma vietējās
pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas bieži sastopamie derīgie
izrakteņi.
3. Izvērtējot iesniegtos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta
piektās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumu Nr. 696
„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība” 26., 27., 32., 33. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr. 1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci,
bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju un atradnes pasi” 4., 5. un 7. punktu, kā arī likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. izsniegt SIA „METPA” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smiltsgrants un smilts atradnei Briņķi” iecirknis „Briņķu karjeri”, kas atrodas zemes
īpašumā „Rijkalni”, (kadastra Nr. 6268 005 0026) un zemes īpašumā „XXX”
(kadastra Nr. XXX), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu XXX, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā. Atļauju izsniegt uz laiku līdz 2043. gada 13. decembrim,
3.2. noteikt, ka pirms atļaujas saņemšanas SIA „METPA”, reģ. Nr. 42103037315,
nepieciešams samaksāt valsts nodevu 142,29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro,
divdesmit deviņi centi), ieskaitot to Skrundas novada pašvaldības kontā.
11. §
Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” ēkas Kuldīgas ielā 2, Skrundā,
Skrundas novadā, lietošanas koda maiņu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 25.03.2019. pašvaldībā saņemto pašvaldības iestādes
“Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores pienākumu izpildītājas Sigitas
PICULES iesniegumu ar lūgumu rast iespēju veikt ēkai Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas
novadā, 2. stāva funkciju maiņu no koda 1264 uz kodu 1130, izņemot 1. un 2. palātu (telpas
Nr. 49 un 50). Izmaiņas nepieciešamas jauna ilglaicīgā sociālā pakalpojuma reģistrēšanai
Labklājības ministrijā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. ēka, Kuldīgas ielā 2 (p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”),
Skrundā, Skrundas novadā, ar kadastra apzīmējumu 6209 003 0156 001 reģistrēts
Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000434246, īpašnieks Skrundas
novada pašvaldība; ēkas galvenais lietošanas veids 1264 - ārstniecības vai veselības
aprūpes iestāžu ēkas,
2.2. lai realizētu telpu grupas lietošanas veida maiņu, būvniecības ierosinātājs
vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās
dokumentācijas izstrādi.
3. Izvērtējot iesniegtos dokumentus un pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada
12. jūnija
noteikumu
Nr.
326
"Būvju
klasifikācijas
noteikumi"
(https://likumi.lv/ta/id/299645) 6. punktu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS,
Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS,
Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sagatavot pašvaldības ēkas Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā,
būvniecības dokumentāciju, kas saistīta ar ēkas 2. stāva telpu grupas funkcijas maiņu
bez pārbūves un iesniegt to Skrundas novada būvvaldē,
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
12. §
Par dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē
un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 25.03.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX,
Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iegādi no pašvaldības.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta ceturtās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka ”Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 11
(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. uzņemt bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda dzīvokli XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
13. §
Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses
Cieceres iela 4, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 10.04.2019. pašvaldībā saņemto SIA „INITA”, juridiskā
adrese Cieceres iela 11-2, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, valdes priekšsēdētāja
Alana PERŠEVICA iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu
veikalam Cieceres ielā 4, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka uz zemes vienības Cieceres ielā 4,
Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6229 012 0045, atrodas
SIA „INITA” piederoša veikala ēka, kadastra apzīmējums 6229 012 0045 001, saskaņā ar
19.12.1995. pirkuma līgumu Nr. 402.
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 noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izveidot ēku īpašumu veikalam, kadastra apzīmējums 6229 012 0045 001, un
funkcionāli saistītām ēkām, kuras atrodas uz zemes vienības Ciecere ielā 4, Ciecerē,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6229 012 0045, piešķirt
adresi Cieceres iela 4, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
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14. §
Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses
“XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 27.03.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX” 2,
Laidos, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un
adreses piešķiršanu šķūnim „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka uz zemes vienības „XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, atrodas XXX piederošs
šķūnis, kadastra apzīmējums XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izveidot ēku īpašumu un šķūnim, kadastra apzīmējums XXX, kurš atrodas uz
zemes vienības „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums
XXX, piešķirt adresi „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
15. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 04.03.2019. pašvaldībā saņemto XXX dzīvo XXX, Rīgā,
iesniegumu par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, un jauna nosaukuma un adreses „XXX” piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX, XXX un XXX, katram 1/3 domājamā daļa saskaņā ar
zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 55,5 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX, uz kura atrodas ēkas, un 19,1 ha platībā,
2.3. ar 13.12.2016. Kurzemes apgabaltiesas spriedumu (Lieta Nr. XXX) nekustamais
īpašums „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīts
reālās daļās. XXX piekrīt reālā daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX,
Nr. 4 – 18,5 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, Nr. 1 – 6,4
ha platībā, atbilstoši pievienotai īpašuma skicei.
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”, Civilprocesa likuma 203. panta piekto daļu un Skrundas novada
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teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atcelt 28.03.2019. Skrundas novada domes sēdes protokola Nr. 4, 19.§ „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, zemes vienību sadalīšanai”,
3.2. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, un atdalāmām zemes vienībām:
3.2.1. 18,5 ha platībā un uz tā atrodošām ēkām piešķirt jaunu nosaukumu un
adresi „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
3.2.2. 6,4 ha platībā un uz tā atrodošai ēkai piešķirt jaunu nosaukumu un
adresi „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
16. §
Par nekustamā īpašuma “Mazavotiņi”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par nekustamā īpašuma „Mazavotiņi”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0048, sadalīšanu.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, 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”, Civilprocesa likuma 203. panta piekto daļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu un Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 187. punktu, kas
nosaka, ka “Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība anulē zemes robežu plānu, ja
zemes reformas laikā saņemts pašvaldības lēmums sadalīt vai apvienot zemes vienību, kurai
ir veikta kadastrālā uzmērīšana. Šajā gadījumā Kadastra informācijas sistēmā kadastra
objektu reģistrē vai kadastra datus aktualizē atbilstoši iesniegtajam lēmumam”, atklāti
balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis
ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „Mazavotiņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6282 008 0048, un atdalāmo daļu pievienot zemes vienībai „6282B009
Zaļumi – Nomaļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6282
008 0235,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
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17. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu
nekustamam īpašumam “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Skrunda, Skrundas novads.
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 14. pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus
ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās
pašvaldības dome” un 17. pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus,
novadu pilsētas, novada pagastus, ciemus un to robežas reģistrē Valsts zemes dienests Valsts
adrešu reģistra (turpmāk – adrešu reģistrs) informācijas sistēmā, pamatojoties un
normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanai,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 13,98 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 13,98 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „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.
18. §
Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam
XXX, Skrundā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 04.12.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam
XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
pieder XXX saskaņā ar Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,092 ha platībā,
2.3. pēc Skrundas novada teritorijas plānojuma zemes vienības lietošanas mērķis –
savrupmāju apbūves teritorija,
2.4. īpašniece zemes vienībā vēlas veikt tirdzniecības un pakalpojumu objektu
apbūvi.
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3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 4. oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 5, 6, 7. nodaļu un Skrundas novada teritorijas
plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atcelt Skrundas novada domes 27.12.2019. sēdes (prot. Nr. 16, 12.§) lēmumu
„Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas
novadā”,
3.2. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam
XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienībai 0,092 ha
platībā, tirdzniecības un pakalpojuma objektu apbūvei,
3.3. apstiprināt darba uzdevumus detālplānojuma izstrādei (pielikums Nr. 7 uz 3 lpp.),
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Skrundas būvvaldes vadītāju Kasparu
UPENIEKU.
19. §
Par Vienošanos par 19.03.2012. noslēgtā
Lauku zemes nomas līguma Nr. 3-5-2/4 grozījumiem
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.03.2019. pašvaldībā saņemto SIA „Tele Tower”
pārstāvja Pētera KALNIŅA iesniegumu par papildu vienošanos pie 19.03.2012. nomas
līguma Nr. 3-5-2/4.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro daļu, un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. deleģēt domes priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI parakstīt papildu vienošanos
(pielikums Nr. 8 uz 1 lp.) pie 2012. gada 19. marta nomas līguma Nr. 3-5-2/4,
3.2. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot
papildu vienošanos,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
20. §
Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā
“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 25.03.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas
iznomāšanu nekustamajā īpašumā „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 0,5 ha
platībā, kadastra Nr. XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
pieder pašvaldībai saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX
zemes vienības platība 14,71 ha,
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2.2. zemes vienība iznomāta mazdārziņiem Jaunmuižas ciema iedzīvotājiem.
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” otro daļu, un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt zemes vienības daļu 0,5 ha platībā nekustamajā īpašumā „XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, XXX, personas kods XXX,
uz pieciem gadiem, mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka, kā 28 EUR,
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot
zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
21. §
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
“Vērpji”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 28.03.2019. pašvaldībā saņemto SIA „LATEIRA”,
juridiskā adrese: Lauktehnikas iela 16, Grobiņa, Grobiņas novads, valdes locekles
I. GANCONES iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā
„Vērpji”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 007 0047, 7,3 ha platībā, no
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Vērpji”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 007 0047, pieder SIA „LATEIRA”,
saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 227, īpašums sastāv no zemes
vienības 70,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6229 007 0047.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” trešo daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” –
11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Vērpji”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6229 007 0047, 7,3 ha platībā, no
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz 0201 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
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Normundu DANENBERGU.
22. §
Par licences izsniegšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 11.04.2019. pašvaldībā saņemto Lāsmas FREIMANES,
dzīvo Pasaku ielā 7, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par
licences izsniegšanu interešu izglītības nodarbību turpināšanai programmā “Runas un
valodas korekcija” (bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem un bērniem vecumā no 3 līdz 7
gadiem).
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktu, kas nosaka,
ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas ,,izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai,
ja tas paredzēts likumos”, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka
“novada pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences interešu
izglītības programmu īstenošanai”, 46. panta piekto daļu, kas nosaka, ka “izglītības iestādes
ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet
citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, – pēc
licences saņemšanas pašvaldībā” un 47. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “interešu izglītības
programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas
Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā” un Skrundas
novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2010 “Par
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību’’
atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis
ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izsniegt licenci Lāsmai FREIMANEI, personas kods XXX, dzīvo Pasaku ielā 7,
Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, programmu:
2.1.1. ,,Runas un valodas korekcija” (bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem)
2.1.2. ,,Runas un valodas korekcija” (bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem)
īstenošanai līdz 2021. gada 31. maijam pedagoga privātpraksē,
2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai Ingai
FLUGRĀTEI.
23. §
Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir
pienākums savā administratīvajā teritorijā atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu
nometnes, likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka
,,dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11
(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu un radošo
darbnīcu projektu konkursa nolikumu (pielikums Nr. 9 uz 8 lpp.),
2. Apstiprināt projektu konkursa pieteikumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja
Inga FLUGRĀTE – Izglītības nodaļas vadītāja,
komisijas priekšsēdētāja vietnieks Dace GRĀVELE – novada izglītības darba
metodiķis,
locekļi
Loreta ROBEŽNIECE – domes priekšsēdētāja,
Gunta STEPANOVA – sociālo, izglītības un
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kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja,
Baiba EVERSONE – jaunatnes lietu speciāliste.
24. §
Par Skrundas novada pašvaldības projektu konkursu
“Mēs Skrundas novadam!” pieteikumu izvērtēšanas komisiju
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka, ka
“tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās,
komisijās, valdēs un darba grupās”, atklāti balsojot, “par” – 10 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāte Inese IVĀNE,
pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības projektu konkursa “Mēs Skrundas
novadam!” pieteikumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja
Loreta ROBEŽNIECE – domes priekšsēdētāja,
locekļi
Guntis PUTNIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors,
Edgars ZEBERLIŅŠ – attīstības nodaļas vadītājs,
Gunta STEPANOVA – sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas priekšsēdētāja,
Inese IVĀNE - sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas locekle.
25. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas
FREIMANES iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, pamatojoties uz
rakstiska iesnieguma pamata.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 02.04.2019. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses
XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder Skrundas novada
pašvaldībai, kas izīrēts XXX,
2.3. 15.04.2019. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. 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 nosaka deklarēto ziņu
pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz 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”
– 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā,
Skrundas novadā,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas
vadītāju Ingu FREIMANI,
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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).
26. §
Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”
nolikuma apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE, I. IVĀNE
1. Skrundas novada dome izskata 15.04.2019. pašvaldībā saņemto Skrundas novada
pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores p.i. Sigitas
PICULES iesniegumu par iestādes nolikuma apstiprināšanu.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, atklāti balsojot, “par” – 11
(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” nolikumu (pielikums Nr. 10 uz 4 lpp.),
2.2. ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas novada domes
25.10.2018. sēdē (prot. Nr. 13, 4.§) apstiprinātais Skrundas novada pašvaldības
iestādes “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikums.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 23.05.2019., plkst. 0800, domes sēde - 30.05.2019., plkst.
0800.
Sēde slēgta plkst. 0810
Sēdi vadīja

L. Robežniece
29.04.2019.

Sēdi protokolēja

I. Freimane
29.04.2019.
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