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 29. augustā

Nr. 11

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas
novada pašvaldības 2019. gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu
4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
5. Par nekustamo īpašumu apvienošanu
6. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
atdalāmās zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam “XXX”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā
7. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
8. Par nekustamā īpašuma Amatnieku ielā 23A, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
9. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā
10. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
11. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” nolikumā
12. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisijas sastāvā
13. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE
Piedalās deputāti:

Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Ivars GRUNDMANIS
Ainārs ZANKOVSKIS
Ivo BĀRS
Aldis ZALGAUCKIS
Aivars RUDZROGA
Valters FARNASTS
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Dzintars ANKEVICS
Nepiedalās deputāti:
Jānis BRŪVERIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Andrejs SALMINS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Gunta STEPANOVA (aizņemta pamatdarbā)
Valdis PAKULIS (izbraucis uz citu pilsētu)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Klausās:
Finanšu nodaļas vadītāja
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Pašvaldības izpilddirektors
Sabiedrisko attiecību speciāliste
p/a “Sociālais dienests” direktore
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Attīstības nodaļas vadītājs
Būvvaldes vadītājs
Izglītības nodaļas vadītāja
PII “Liepziediņš” vadītāja
Pašvaldības policijas inspektors

Ināra MUCENIECE
Sandis JAPĒŅINS
Guntis PUTNIŅŠ
Iveta ROZENFELDE
Anda VĪTOLA
Dzintra VEĢE
Ilona RĪTIŅA
Edgars ZEBERLIŅŠ
Kaspars UPENIEKS
Inga FLUGRĀTE
Dzintra EGLĪTE
Ģirts MIKSONS

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes darba kārtības
jautājumiem, kas izskatīti komiteju apvienotajā sēdē 21.08.2019.
Atklāti balsojot, “par” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Valters
FARNASTS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome
nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 29.08.2019. sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas
novada pašvaldības 2019. gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu
4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
5. Par nekustamo īpašumu apvienošanu
6. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
atdalāmās zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam “XXX”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā
7. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
8. Par nekustamā īpašuma Amatnieku ielā 23A, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
9. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā
10. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
11. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” nolikumā
12. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisijas sastāvā
13. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
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1. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2019 “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” – 9 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars
RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – 1
(Valters FARNASTS), Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2019 „Skrundas novada pašvaldības 2019.gada budžets” (pielikums
Nr. 1 uz 6 lpp.).
2. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
L. ROBEŽNIECE, A. ZANKOVSKIS, V. FARNASTS, I. FLUGRĀTE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības finanšu nodaļas vadītājas Ināras
MUCENIECES priekšlikumu veikt izmaiņas Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu deputātam, Skrundas vidusskolas
direktoram Aināram ZANKOVSKIS, kurš informē, ka skolā vajadzīgs speciālais pedagogs,
kurš strādās ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Šādam pedagogam vajadzīga viena likme.
Pirmsskolas skolotāja palīgs nepieciešams pirmsskolas grupā, kas atrodas skolas telpās. Arī
skolotāja palīgam nepieciešama viena likme. Finansējumu paredzēt no Skrundas vidusskolai
paredzētiem algu fonda līdzekļiem.
Deputāts Valters FARNASTS jautā par štata vietas izveidi Skrundas pirmsskolas izglītības
iestādē “Liepziediņš”.
Pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Inga FLUGRĀTE skaidro situāciju. Konsultējoties ar
juristu, pieņemts lēmums izveidot štata vietu zem Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes,
jo Jaunmuižas pamatskolas ēkā turpinās atrasties 14-20 bērnu pirmsskolas grupā
2019./20. mācību gadā neatkarīgi no “Liepziediņš” rekonstrukcijas, tajā pašā laikā
Jaunmuižas pamatskolas arhīva lietas Valsts Liepājas zonālajam arhīvam jānodod līdz
2019. gada 31. decembrim, par ko atbildīgā persona ir Inga RENCE-REMTE.
Valters FARNASTS izsaka neizpratni par štata vietas izveidošanas nepieciešamību
pirmsskolas izglītības iestādē.
Loreta ROBEŽNIECE paskaidro, ka amata vietai ir izveidots amata apraksts, kurā uzskaitīti
pienākumi.
Inga FLUGRĀTE paskaidro, ka katram amata pienākumam ir savs termiņš. Šobrīd amata
pienākumi tiek plānoti šī mācību gada ietvaros.
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” – 9 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Valters FARNASTS), „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. veikt izmaiņas Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā un apstiprināt
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izglītības iestāžu amatu sarakstu (pielikums Nr. 2 uz 3 lpp.),
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI.
3. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokola Nr. 3.1/8 5.§ no 08.08.2019.
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 8. daļas
1.punktu, kas nosaka, ka „tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei
pieguļ attiecīgais zemes starpgabals”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS,
Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu 1330,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit euro, nulle
centi) nekustamo īpašumu - zemi “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 3258 m2,
2.2. uzaicināt viena mēneša laikā XXX, personas kods XXX, noslēgt pirkuma līgumu
par nekustamā īpašuma - zemes “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, iegādi,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
4. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 3.1/8 2.§, 3.§, 4.§ no 08.08.2019.
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” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Valters
FARNASTS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu:
2.1.1. 4800,00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu – dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar
kopējo platību 77,2 m2,
2.1.2. 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, nulle centi) nekustamo īpašumu dzīvokli XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, ar kopējo platību 33,7 m2,
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2.1.3. 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - dzīvokli
XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 57,8 m2,
2.2. uzaicināt viena mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam:
2.2.1. dzīvoklim XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX - XXX,
personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2.2. dzīvoklim XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX - XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā,
2.2.3. dzīvoklim XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX - XXX,
personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
5. §
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 13.08.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamo īpašumu XXX,
kadastra Nr. XXX, un XXX, kadastra Nr. XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, apvienošanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, pieder XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. XXX, īpašums sastāv no zemes vienības 0,3426 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX, un būves, kadastra apzīmējums XXX,
2.2. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, pieder XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. XXX, īpašums sastāv no zemes vienības 0,4699 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX, un būves, 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 noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt nekustamajam īpašumam XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, nosaukumu „XXX”,
3.2. apvienot nekustamos īpašumus XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, un XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, un apvienotajiem nekustamajiem īpašumiem piešķirt
vienotu adresi XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes
vienības lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
6. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un atdalāmās zemes vienības pievienošanu nekustamajam
īpašumam “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 19.07.2019. pašvaldībā saņemto Rudbāržu pagasta
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zemnieku saimniecības „XXX”, juridiskā adrese „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, īpašnieka XXX iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam „XXX”.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
XXX, īpašums sastāv no piecām zemes vienībām,
2.2. ar 19.07.2019. pirkuma līgumu XXX Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecība
“XXX” iegādājusies zemes vienību 3,67 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, kas
atdalāma no nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX,
2.3. nekustamais īpašums „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecībai „XXX”, saskaņā ar
Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” –
10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Dzintars
ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, un atdalāmo zemes vienību 3,67 ha platībā, kadastra apzīmējums
XXX, pievienot nekustamajam īpašumam „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
7. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 12.08.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu un jaunu nosaukumu „XXX”, piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
īpašums sastāv no trijām zemes vienībām,
2.2. saskaņā ar 12.08.2019. pirkuma līgumu, reģistra Nr. XXX, kas sastādīts pie
Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Irīnas BIRZNIECES, prakses vietā
Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, XXX iegādājies zemes vienību 9,2 ha
platībā, kadastra apzīmējums XXX, kas atdalāms no nekustamā īpašuma „XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
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pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” –
10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Dzintars
ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 9,2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
8. §
Par nekustamā īpašuma Amatnieku ielā 23A, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Amatnieku ielā
23A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 004 0152, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums Amatnieku ielā 23A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. 6209 004 0152, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes
26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 15.§) lēmumu,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 5,6461 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6209 004 0152,
2.3. daļa no zemes vienības iznomāta Amatnieku ielas pieguļošo mājīpašumu
īpašniekiem.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” –
10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Dzintars
ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. sadalīt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu Amatnieku iela 23A, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra numurs 6209 004 0152 un atdalāmām zemes vienībām
piešķirt nosaukumus:
3.1.1. 0,2 ha platībā, Amatnieku iela 25A, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem,
3.1.2. 0,95 ha platībā, Amatnieku iela 27A, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem,
3.1.3. 0,07 ha platībā, Amatnieku iela 31A, Skrunda, Skrundas novads, zemes
7

vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem,
3.1.4. 0,1 ha platībā, Amatnieku iela 33A, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem,
3.1.5. 0,11 ha platībā, Amatnieku iela 35A, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem,
3.1.6. 0,1 ha platībā, Amatnieku iela 37A, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem,
3.1.7. 0,2 ha platībā, Amatnieku iela 39A, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem,
3.1.8. 0,3 ha platībā, Amatnieku iela 41A, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem,
3.2. 0,09 ha platībā atdalāmo zemes vienību, pievienot zemes vienībai Amatnieku ielā
29, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6209 004 0021, un piešķirt
adresi Amatnieku iela 29, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
9. §
Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā
“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.08.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas
iznomāšanu nekustamajā īpašumā „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 0,05 ha
platībā, kadastra Nr. XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
pieder pašvaldībai saskaņā ar Nīkrāces zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, zemes
vienības platība 2,22 ha,
2.2. zemes vienība iznomāta mazdārziņiem Dzeldas 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” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0,05 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,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības,
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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.
10. §
Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā
“XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 13.08.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas
iznomāšanu nekustamajā īpašumā „XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
0,01 ha platībā, kadastra Nr. XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība „XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes
(prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju
izvērtēšanu lauku apvidos”, zemes vienības platība 0,4 ha,
2.2. zemes vienība iznomāta mazdārziņiem Rudbāržu 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” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0,01 ha platībā
nekustamajā īpašumā „XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, uz pieciem gadiem, mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības,
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.
11. §
Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikumā
L. ROBEŽNIECE
1. Ņemot vērā to, ka Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” audzēkņi ar
02.09.2019. apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi Skrundas vidusskolas telpās, Liepājas
ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, nepieciešams izdarīt grozījumus pirmsskolas izglītības
iestādes “Liepziediņš” nolikumā.
2. Pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka attiecīgās iestādes
nolikumu apstiprina iestādes dibinātājs un Vispārējās izglītības likuma 8. pantu, kas nosaka,
ka Vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir tās nolikums, atklāti balsojot,
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“par” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Dzintars
ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. izdarīt grozījumus Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”
nolikumā (apstiprināts ar Skrundas novada domes 25.09.2014. sēdes, prot. Nr. 14,
21.§, lēmumu),
2.2. papildināt nolikumu ar 4.13. punktu šādā redakcijā:
“4.14. Skrundas vidusskola, Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads, LV –
3326.”,
2.3. noteikt, ka grozījumi nolikumā stājas spēkā ar 02.09.2019.,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” vadītāju Dzintru EGLĪTI,
2.5. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai Ingai
FLUGRĀTEI.
12. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 22.07.2019. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
Skrundas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
locekles Zanes EGLĪTES iesniegumu par atbrīvošanu no komisijas darba un 29.07.2019.
saņemto Evas NUDIENAS iesniegumu par piekrišanu darboties Darījumu ar
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijā.
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” – 10 (Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Dzintars ANKEVICS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atbrīvot no Skrundas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisijas locekles pienākumu pildīšanas Zani EGLĪTI,
2.2. ievēlēt Skrundas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisijā Evu NUDIENU,
2.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisijas sastāvs ir šāds:
Normunds DANENBERGS,
Eva NUDIENA,
Andrejs SALMINS,
Rihards VALTENBERGS,
Inga FLUGRĀTE.
13. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības
Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
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 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS,
Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atbrīvot no Skrundas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
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locekļu pienākumu pildīšanas Dainu ĀBELI, Ingu PUMPURIŅU,
2.2. ievēlēt Skrundas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā Līksmu
PUĶĪNU, izglītības psihologs, un Lāsmu FREIMANI, logopēde,
2.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs
ir šāds:
Vineta VINGRE – komisijas priekšsēdētāja,
Inga FLUGRĀTE,
Līksma PUĶĪNA,
Lāsma FREIMANE.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 19.09.2019., plkst. 0800, domes sēde - 26.09.2019., plkst.
0800.
Sēde slēgta plkst. 0815
Sēdi vadīja

L. Robežniece
30.08.2019.

Sēdi protokolēja

I. Freimane
30.08.2019.
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