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
2015.gada 27.augustā

Nr.14

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par biedrības „Mini SD” valdes priekšsēdētājas XXX iesniegumu
2. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
koplietošanas meliorācijas sistēmai „Dārzi purvā”, Skrundā, Skrundas novadā
3. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
4. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības ceļu fonda komisijas sastāvā
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
6. Par nekustamo īpašumu apvienošanu un vienotas adreses piešķiršanu
7. Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Grozījumi 2011.gada 22.septembra saistošajos
noteikumos Nr.6/2011 „Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu
8. Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1/2012 „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana
publiskās vietās Skrundas novadā”” apstiprināšanu
9. Par grozījumiem Jaunmuižas pamatskolas nolikumā
10. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
12. Par īres līgumu pagarināšanu
13. Par dzīvojamās telpas maiņu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE
Piedalās
deputāti:

Aldis BALODIS
Ivo BĀRS
Ivars GRUNDMANIS
Zigurds PURIŅŠ
Andris Vilnis SADOVSKIS
Aivars SEBEŽS
Gunta STEPANOVA
Rihards VALTENBERGS
Aldis ZALGAUCKIS
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Ainārs ZANKOVSKIS
Gunārs ZEME
Sēdē nepiedalās deputāti:
Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Klausās:
finanšu nodaļas vadītāja
pašvaldības izpilddirektors
zemes lietu speciālists
projektu vadītāja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
tehniskā sekretāre
izglītības nodaļas vadītāja
administratīvo lietu nodaļas vadītāja
pašvaldības policijas inspektors

Ināra MUCENIECE
Guntis PUTNIŅŠ
Normunds DANENBERGS
Gita RUBEŽNIECE-ZUTE
Ritvars STEPANOVS
Dace BUĶELE
Inga FLUGRĀTE
Inga FREIMANE
Normunds EIHE

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus
jautājumus:
1. Par grozījumiem Skrundas novada domes 30.07.2015. sēdes (prot. Nr.12, 23.§)
lēmumā „Par zemes gabala Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu ar
apbūves tiesībām”
2. Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
4. Par saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna
nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā
5. Par saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna
nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā
6. Par zemes vienību apvienošanu, vienota nosaukuma un adreses XXX, Dzelda,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
7. Par nosaukuma un adreses maiņu zemes vienībai XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, un vienotas adreses piešķiršanu
8. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
9. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32.pantu, kas nosaka, ka „apspriežamos
jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar
domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars
GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par biedrības „Mini SD” valdes priekšsēdētājas XXX iesniegumu
2. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
koplietošanas meliorācijas sistēmai „Dārzi purvā”, Skrundā, Skrundas novadā
3. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
4. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības ceļu fonda komisijas sastāvā
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5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
6. Par nekustamo īpašumu apvienošanu un vienotas adreses piešķiršanu
7. Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Grozījumi 2011.gada 22.septembra saistošajos
noteikumos Nr.6/2011 „Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu
8. Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1/2012 „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana
publiskās vietās Skrundas novadā”” apstiprināšanu
9. Par grozījumiem Jaunmuižas pamatskolas nolikumā
10. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
12. Par īres līgumu pagarināšanu
13. Par dzīvojamās telpas maiņu
14. Par grozījumiem Skrundas novada domes 30.07.2015. sēdes (prot. Nr.12, 23.§) lēmumā
„Par zemes gabala Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu ar apbūves
tiesībām”
15. Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā, zemes vienības sadalīšanai
17. Par saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma
piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā
18. Par saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma
piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā
19. Par zemes vienību apvienošanu, vienota nosaukuma un adreses XXX, Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
20. Par nosaukuma un adreses maiņu zemes vienībai XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, un vienotas adreses piešķiršanu
21. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
22. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu
1. §
Par biedrības „Mini SD” valdes priekšsēdētājas XXX iesniegumu
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.08.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības
„Mini SD”, reģ. Nr. 40008209955, juridiskā adrese Raiņa iela 16, Skrunda, Skrundas novads,
valdes priekšsēdētājas XXX iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Kurmīša
Otto meistarklases”, kura realizēšanas rezultātā tiks ierīkots bērnu rotaļu un atpūtas laukums
Kalēju ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. biedrība „Mini SD” ir sabiedriskā labuma organizācija, par ko liecina Valsts
Ieņēmumu dienesta 23.09.2013. lēmums Nr. 8.5-11/L-23267 par sabiedriskā labuma
organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Mini SD”,
2.2. projekts „Kurmīša Otto meistarklases” tiks iesniegts nodibinājuma „Borisa un
Ināras Teterevu fonds” programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros.
3. 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 izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos
likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
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Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt līdzfinansējumu biedrības „Mini SD”, reģ. Nr. 40008209955, juridiskā
adrese Raiņa iela 16, Skrunda, Skrundas novads, projektam „Kurmīša Otto
meistarklases” 753.60 EUR (septiņi simti piecdesmit trīs euro, sešdesmit centi)
apmērā,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI.
2. §
Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
koplietošanas meliorācijas sistēmai „Dārzi purvā”, Skrundā, Skrundas novadā
L.ROBEŽNIECE
1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka saskaņā ar Skrundas novada domes
30.07.2015. sēdes (prot. Nr. 12, 2.§) lēmumu „Par koplietošanas meliorācijas sistēmu, kurai
plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu” Attīstības
nodaļa ir aptaujājusi zemju īpašniekus vai tiesiskos vadītājus, kuru īpašumi atrodas
meliorācijas sistēmas „Dārzi purvā”, Skrundā, Skrundas novadā, teritorijā par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu minētajai teritorijai. Aptaujas
rezultātā rakstiski priekšlikumi/iebildumi netika saņemti, viens no īpašniekiem konsultēts
klātienē pašvaldībā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju veikt pretplūdu pasākumus, Meliorācijas likuma 22.2panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka „lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms lēmuma
pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju
viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma” un 22.2panta trešo
daļu, kas nosaka, ka „pašvaldība mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu, informē par to valsts
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu
meliorācijas sistēmai „Dārzi purvā”, Skrundā, Skrundas novadā (kadastra Nr. XXX;
XXX; XXX; XXX; XXX; XXX; XXX), saskaņā ar pašvaldības grāvju attēlojumu
kartē (1.pielikums uz 1 lpp.),
2.2. publicēt lēmumu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Skrundas Novads” un
mājaslapā www.skrundasnovads.lv,
2.3. mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt valsts sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu lēmumā noteiktajai teritorijai,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma 2.2.apakšpunkta izpildi – Sabiedrisko attiecību
speciālistu Didzi STRAZDIŅU,
2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma 2.3.apakšpunkta izpildi - Attīstības nodaļas vadītāju
Zani EGLĪTI.
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3. §
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 27.07.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības
„Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803, juridiskā adrese Visbijas prospekts 18,
Rīga, direktora XXX iesniegumu par telpu Kuldīgas ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” ir sabiedriskā labuma organizācija, par
ko liecina Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā pieejamā informācija (20.05.2005.
lēmums Nr.122),
2.2. biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” ir sociālo pakalpojumu sniedzējs, par ko
liecina Labklājības ministrijas 17.10.2014. izdotā sociālo pakalpojumu sniedzēja
reģistrācijas apliecība Nr. 1052,
2.3. biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” darbības veikšanai nepieciešamās telpas
Nr. 1, 2, 3 atrodas Kuldīgas ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā, kopējā platība 42.7 m2.
3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska persona var savu
mantu nodot lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, uz 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka,
ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā
norāda vismaz šādu informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms,
bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un lietderība; 3)
nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi, kad nodotā
manta atdodama atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu
attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir jānodrošina iedzīvotājiem
sociālā palīdzība, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars
GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. nodot biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803, juridiskā
adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, bezatlīdzības lietošanā telpu Nr. 1, 2 un 3 Kuldīgas
ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā, kopējā platība 42.7 m2, uz 5 gadiem biedrības
darbības nodrošināšanai (2.pielikums uz 1 lpp.),
3.2. slēgt līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” par telpu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
4. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības ceļu fonda 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” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāte Gunta
STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”, Skrundas novada dome nolemj:
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1. izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības ceļu fonda komisijas sastāvā:
1.1. atbrīvot no ceļu fonda komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Daini
EISAKU,
1.2. ievēlēt pašvaldības ceļu fonda komisijā locekli Ritvaru STEPANOVU,
1.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām pašvaldības ceļu fonda komisijas
sastāvs sekojošs:
Guntis PUTNIŅŠ - pašvaldības izpilddirektors - komisijas priekšsēdētājs,
Benita LIELĀMERE - Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja – komisijas
locekle,
Ritvars STEPANOVS – Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs – komisijas
loceklis,
Ainars PIĻECKIS – deputāts – komisijas loceklis,
Dzintra VEĢE – Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja – komisijas
locekle.
5. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma
XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 10.08.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
juridiskā adrese XXX, valdes locekļa XXX iesniegumu par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu
XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs
XXX, pieder XXX saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības XXX ha platībā.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu,
kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta pirmās
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai,
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums
nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, zemes ierīcības projektu saistībā ar zemes
vienības sadalīšanu,
3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam,
3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
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6. §
Par nekustamo īpašumu apvienošanu un vienotas adreses piešķiršanu
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 11.08.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, iesniegumu par nekustamo īpašumu XXX (kadastra numurs XXX), XXX
(kadastra numurs XXX) un XXX (kadastra numurs XXX), Skrundā, Skrundas novadā,
apvienošanu un vienotas adreses piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā (kadastra numurs XXX),
sastāv no zemes vienības 2305 m2 platībā,
2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā (kadastra numurs XXX),
sastāv no divām ēkām: nedzīvojamās ēkas – veikala (kadastra apzīmējums XXX) un
nedzīvojamās ēkas – katlu mājas (kadastra apzīmējums XXX),
2.3. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā (kadastra numurs XXX),
sastāv no zemes vienības 1883 m2 platībā,
2.4. ar 27.07.2015. noslēgto pirkuma līgumu XXX iegādājies nekustamos īpašumus
Skrundas novadā, Skrundā: XXX (kadastra numurs XXX), XXX (kadastra numurs
XXX) un XXX (kadastra numurs XXX).
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”,
Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS,
Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA,
Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. apvienot nekustamos īpašumus XXX (kadastra numurs XXX), XXX (kadastra
numurs XXX) un XXX (kadastra numurs XXX), Skrundā, Skrundas novadā, un
piešķirt vienotu adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; apvienotās zemes
vienības lietošanas mērķis – 0801 – komercdarbības objektu apbūve,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
7. §
Par saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Grozījumi 2011.gada 22.septembra saistošajos
noteikumos Nr.6/2011 „Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu
L.ROBEŽNIECE, N. EIHE
1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības policijas inspektoram
Normundam EIHEM, kurš paskaidro, ka administratīvā atbildība par tīšu trokšņošanu ir
paredzēta jau Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk - LAPK), līdz ar to
saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzētie grozījumi „pārklājas” ar normatīvo aktu,
kas Latvijas Republikas normatīvo aktu hierarhijā atrodas augstāk par pašvaldības saistošiem
noteikumiem. Tā kā saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību stājās spēkā četrus gadus
atpakaļ, tad šobrīd tos ir nepieciešams aktualizēt, jo ir vēl citi saistošo noteikumu punkti, kuri
„pārklājas” ar LAPK. Valstiskā līmenī tiek plānots, ka 2016.gadā stāsies spēkā Administratīvo
pārkāpumu procesa likums, aizstājot LAPK, līdz ar to racionāli būtu šos grozījumus
neapstiprināt un 2016.gadā pašvaldības saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību izdot
jaunā redakcijā. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina jautājumu par grozījumiem
saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību atlikt līdz 2016.gada sākumam, kad stāsies
spēkā jaunais normatīvais regulējums administratīvo pārkāpumu jomā.
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2. Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. jautājumu par grozījumiem saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību atlikt
līdz Administratīvo pārkāpumu procesa likuma spēkā stāšanās dienai, lai varētu
izstrādāt noteikumus, kuri nebūtu pretrunā ar aktuālo normatīvo regulējumu
administratīvo pārkāpumu jomā.
8. §
Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2012 „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā”” apstiprināšanu
L.ROBEŽNIECE
1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE saistībā ar pieņemto lēmumu iepriekšējā sēdes darba
kārtībā esošajā jautājumā ierosina saistošajiem noteikumiem par grozījumiem 2012.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2012 „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā” piešķirt kārtas numuru
Nr.6/2015, lai nodrošinātu secīgu pašvaldības saistošo noteikumu numerāciju.
2. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu, kas
nosaka, ka „vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā
kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un
sludinājumu izvietošanu publiskās vietās”, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, kas
nosaka pašvaldību saistošo noteikumu pielāgošanu euro ieviešanai, atklāti balsojot, „par” – 12
(Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2015 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2012 „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā”” (3.pielikums uz
1 lpp.).
9. §
Par grozījumiem Jaunmuižas pamatskolas nolikumā
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 12.08.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto
Jaunmuižas pamatskolas direktores Ingas RENCES-REMTES iesniegumu par grozījumiem
pamatskolas 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,
„par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt Jaunmuižas pamatskolas nolikumā (apstiprināts Skrundas novada domes
22.08.2013. sēdē (prot. Nr. 7, 12.§) šādus grozījumus (4.pielikums uz 3 lpp.):
2.1.1. papildināt 1.1.punktu pirms vārdiem „pirmsskolas izglītības
programmu” ar vārdu „vispārējās”,
2.1.2. aizstāt 6.7., 14., 30. un 65.punktā vārdu „skolēni” ar vārdu
„izglītojamie”,
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2.1.3. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
„Skola sastāv no pirmsskolas grupām, pamatizglītības pirmā posma (1.-6.kl.)
un tiek integrēti pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības
programmas (1.-9.kl.), speciālo pamatizglītības programmu izglītojamie. Var
atvērt internātu sociāli nelabvēlīgo un sociālās grūtībās nonākušo ģimeņu
bērniem.”,
2.1.4. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:
„Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, pirmsskolā - rotaļa,
darbības organizācijas formas ir bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība,
kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā. Mācību stundas
ilgums ir 40 minūtes.”,
2.1.5. aizstāt 79.punktā vārdu „skola” ar vārdiem „skolas medicīnas māsa”,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI.
10. §
Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par
uzņemšanu dzīvokļu rindā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 29.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu Ciecerē,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 07.07.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 17.07.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt
dzīvojamo telpu Dzeldā,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 20.07.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 23.07.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā,
2.6. Skrundas novada pašvaldībā 05.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un
piešķirt dzīvojamo telpu Skrundā
2.7. Skrundas novada pašvaldībā 03.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvojamo
telpu Skrundā,
2.8. Skrundas novada pašvaldībā 03.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Kušaiņos,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un
piešķirt dzīvojamo telpu Kušaiņos.
3. Izvērtējot Skrundas novada Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, personīgos
iesniegumus, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
4.pantu, kas nosaka „pašvaldība, kura sniedz palīdzību”, 7.pantu, kas nosaka kārtību, kādā
reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, 8.pantu par palīdzības
reģistru, 14.pantu, kas nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām
kārtām, un 15.pantu, kas nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā
kārtībā, atklāti balsojot, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars
GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu
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jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma pirmām kārtām,
3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.3. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.4. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundas novadā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma pirmām kārtām,
3.5. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundas novadā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma pirmām kārtām,
3.6. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.7. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, Skrundas novadā,
dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.8. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā,
3.9. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu
VĪTOLU.
11. §
Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par dzīvojamās
telpas īres tiesību piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā
17.07.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar
lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvojamo telpu Dzeldā.
3. Izvērtējot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas nosaka
palīdzības veidus, 16.pantu, kas nosaka noteikumus, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai
telpai, 19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, un personīgo iesniegumu, atklāti balsojot,
„par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, dzīvojamo telpu
XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
3.2. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
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12. §
Par īres līgumu pagarināšanu
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par īres
līgumu pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 16.07.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 17.07.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 21.07.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.4. Skrundas novada pašvaldībā 27.07.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.5. Skrundas novada pašvaldībā 28.07.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.6. Skrundas novada pašvaldībā 31.07.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.7. Skrundas novada pašvaldībā 03.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.8. Skrundas novada pašvaldībā 14.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu.
3. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.pantu, kas
nosaka, ka „izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz
kādu termiņu slēdzams īres līgums”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, kas nosaka
dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumus un 6.pantu, kas nosaka dzīvojamās
telpas īres līguma termiņu, un personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īres līgumu ar
XXX uz 3(trīs) gadiem,
3.2. pagarināt sociālās dzīvojamās telpas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īres
līgumu ar XXX uz sešiem mēnešiem,
3.3. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, īres līgumu ar XXX uz sešiem mēnešiem,
3.4. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
īres līgumu ar XXX uz sešiem mēnešiem,
3.5. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
īres līgumu ar XXX uz trīs mēnešiem,
3.6. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
īres līgumu ar XXX uz sešiem mēnešiem,
3.7. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īres līgumu ar
XXX uz 3 (trīs) gadiem,
3.8. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
īres līgumu ar XXX uz vienu gadu,
3.9. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.

11

13. §
Par dzīvojamās telpas maiņu
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par dzīvojamās
telpas maiņu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 27.07.2015. Skrundas novada
pašvaldībā saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
iesniegums ar lūgumu mainīt dzīvojamo telpu uz XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā.
3. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas nosaka
palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai,
19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, 24.pantu, kas nosaka palīdzību īrētās pašvaldībai
piederošās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo
telpu, un personīgo iesniegumu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atļaut XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, mainīt
dzīvojamo telpu uz XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres
līgumu uz 1 (vienu) gadu,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Gunu SKREBELI.
14. §
Par grozījumiem Skrundas novada domes 30.07.2015. sēdes
(prot. Nr.12, 23.§) lēmumā „Par zemes gabala Ventas ielā 2,
Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu ar apbūves tiesībām”
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 20.08.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Latvijas
Republikas Iekšlietu ministrijas, juridiskā adrese Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, vēstuli Nr.
1-89/1958 „Par zemes gabala nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā”.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka ar Skrundas novada domes
30.07.2015. sēdes prot. Nr.12, 23.§) lēmumu „Par zemes gabala Ventas ielā 2, Skrundā,
Skrundas novadā, iznomāšanu ar apbūves tiesībām” (Skrundas novada pašvaldība nodevusi
nomā Nodrošinājuma valsts aģentūrai uz 10 gadiem zemesgabalu Ventas ielā 2, Skrundā,
Skrundas novadā, nosakot konkrētus termiņus depo ēkas būvniecībai. Iekšlietu ministrija savā
vēstulē izteikusi lūgumu augstāk minēto nekustamo īpašumu atsavināt un nodot bez atlīdzības
valsts īpašumā, bet uz laiku līdz minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras
pabeigšanai noslēgt nomas līgumu, nenosakot būvniecības termiņu ierobežojumus.
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”, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka ,,dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts
ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita
nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu)”, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, kas nosaka, ka ,,atvasinātas publiskas personas
nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts
īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas
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personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes
funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai
nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas
publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais
īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts
pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes
uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod
tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi”, atklāti balsojot,
„par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izdarīt Skrundas novada domes 30.07.2015. sēdes lēmumā „Par zemes gabala
Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu ar apbūves tiesībām” (prot.
Nr.12, 23.§) šādus grozījumus:
3.1.1. izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:
,,atsavināt un nodot bez atlīdzības valsts īpašumā, ierakstīšanai zemesgrāmatā
uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā, zemes gabalu 3101 m2 platībā
Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs 6209 003 0173,
VUGD Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas Skrundas posteņa jaunas
depo ēkas būvniecībai”,
3.1.2. izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:
,,uz laika posmu līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras pabeigšanai
slēgt nomas līgumu ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma
valsts aģentūru, reģ. Nr.90009112024, juridiskā adrese Čiekurkalna 1.līnija 1,
k-2, Rīga, nosakot nomas maksu 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, kā arī citus maksājumus, kurus paredz normatīvie akti”,
3.1.3. izslēgt 3.5.punktu,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
15. §
Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 29.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Valsts
zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vēstuli Nr. 2-04.1-K/190 par adrešu datu
kvalitāti Valsts zemes dienesta uzturētajās valsts informācijas sistēmās.
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 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS,
Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA,
Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. anulēt adresi Nākotnes iela 5, Skrunda, Skrundas novads, LV–3326 (kods
103754763),
2.2. anulēt adresi Dzirnavu iela 1, Skrunda, Skrundas novads, LV–3326 (kods
101480495),
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2.3. anulēt adresi Saldus iela 11A, Skrunda, Skrundas novads, LV–3326 (kods
103756252),
2.4. anulēt adresi „Ozoli”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV–3326 (kods
105577398),
2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
16. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma
XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 20.08.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, valdes locekļa XXX [XXX] iesniegumu par atļauju
sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs
XXX, pieder XXX, dzīvo XXX, saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 76.0 ha platībā,
2.3. ar 11.08.2015. noslēgto pirkuma priekšlīgumu (reģistra Nr. XXX), kas sastādīts
pie Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Irīnas BIRZNIECES, prakses vietā
Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, tās valdes
locekļa XXX personā, iegādājusies no XXX divas zemes vienības ~ 12.2 ha un 7 ha
platībā, kas atdalāmas no zemes vienības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu,
kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta pirmās
daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai,
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums
nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.
Atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, zemes ierīcības projektu saistībā ar zemes
vienības sadalīšanu,
3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi :
3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam,
3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
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17. §
Par saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu
nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 21.08.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, valdes locekļa XXX [XXX] iesniegumu par
saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma
piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX
saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu
XXX, 1.6 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 3.6 ha platībā un ar kadastra
apzīmējumu XXX, 5 ha platībā,
2.3. ar 19.08.2015. noslēgto pirkuma līgumu (reģistra Nr.XXX), kas sastādīts pie
Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Irīnas BIRZNIECES, prakses vietā
Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, tās valdes
locekļa XXX personā, no XXX iegādājusies vienu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu XXX, 3.6 ha platībā, kas atdalāma no saimniecības XXX, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā.
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”
un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS,
Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA,
Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt saimniecību XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs
XXX, un atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 3.6 ha platībā
piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, un
pievienot nekustamam īpašumam XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā; zemes
vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
18. §
Par saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu
nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 21.08.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, valdes locekļa XXX [XXX] iesniegumu par
saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma
piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā.
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX
saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu
XXX, 15.2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 4.5 ha platībā un ar kadastra
apzīmējumu XXX, 4.4 ha platībā,
2.3. ar 13.08.2015. noslēgto pirkuma līgumu (reģistra Nr.XXX), kas sastādīts pie
Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Aijas BURBECKAS, prakses vietā Jūras
ielā 12, Liepājā, XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, tās valdes locekļa XXX
personā, no XXX iegādājusies vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XXX, 4.4
ha platībā, kas atdalāma no saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā.
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”
un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS,
Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA,
Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt saimniecību XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs
XXX, un atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 4.4 ha platībā
piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, un
pievienot nekustamam īpašumam XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā; zemes
vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
19. §
Par zemes vienību apvienošanu, vienota nosaukuma un adreses
XXX, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.07.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienību „Remesis”, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, un „Jaunmuri”, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, apvienošanu, jauna
nosaukuma un adreses „Kastaņu aleja”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība „Remesis”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, 0.6 ha platībā un „Jaunmuri”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, kadastra apzīmējums XXX, 1.1932 ha platībā pieder Skrundas novada
pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr.14, 16.§)
lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu Skrundas
novadā”,
2.2. uz zemes vienības „Remesis”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
kadastra apzīmējums XXX, atrodas XXX piederoša kokapstrādes darbnīca,
būvmateriālu noliktava un gateris saskaņā ar 1992.gada 30.jūlija vienošanos.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās
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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 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS,
Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA,
Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. apvienot zemes vienības „Remesis”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
kadastra apzīmējums XXX, 0.6 ha platībā, uz kuras atrodas ēkas (kokapstrādes
darbnīca, būvmateriālu noliktava un gateris), un „Jaunmuri”, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 1.1932 ha platībā, un piešķirt
vienotu nosaukumu un adresi „Kastaņu aleja”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320; zemes vienības lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska
rakstura uzņēmumu apbūve,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
20. §
Par nosaukuma un adreses maiņu zemes vienībai XXX,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un vienotas adreses piešķiršanu
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 18.08.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
dzīvo XXX, pilnvarotās personas XXX, dzīvo XXX, iesniegumu par nosaukuma un adreses
maiņu zemes vienībai XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un vienotas adreses
piešķiršanu saimniecības ēkai.
2.Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs
XXX pieder XXX saskaņā ar Zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 12.5 ha platībā, uz kuras atrodas
zemes īpašniecei piederoša jaunuzcelta saimniecības ēka.
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 2009.gada 03.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 19.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka „pilsētās un ciemos zemes vienību un ēku
numurus piešķir šādā kārtībā: ielās – no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotas
vietas centra uz nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra numurus, labajā pusē – pāra
numurus”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS,
Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA,
Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. mainīt nosaukumu un adresi zemes vienībai XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, kadastra numurs XXX, 12.5 ha platībā, piešķirot zemes vienībai un
jaunuzceltajai saimniecības ēkai, kura atrodas uz zemes vienības, vienotu nosaukumu
un adresi XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
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21. §
Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu
L.ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var noteikt kārtību, kādā notiek dāvinājumu pieņemšana, 27.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma „Par interešu
konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „valsts
amatpersona, kā arī publiskas personas institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida
mantisko palīdzību publiskas personas institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai
darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā
persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī
neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai
mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās
institūcijas atļauja” un Attīstības nodaļas projektu vadītājas Gitas RUBEŽNIECES-ZUTES
21.08.2015. iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja pieņemt dāvinājumu no SIA „Saldus
ceļinieks”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS,
Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA,
Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. atļaut Skrundas jauniešu centram pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no SIA „Saldus
ceļinieks”, reģ. Nr. 48503000026, juridiskā adrese Brīvības iela 11A, Saldus, Saldus
novads, 2 000 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā. Dāvinājuma mērķis - ieguldījums
Skrundas jauniešu centra infrastruktūrā un/vai pamatlīdzekļa/-u iegādei centra
vajadzībām,
2. pilnvarot Skrundas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI
parakstīt Ziedojuma līgumu,
3. noteikt domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI ievērot normatīvajos aktos
noteikto prasību izpildi attiecībā uz dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un lēmuma
pieņemšanu attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju).
22. §
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu
L.ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 24.08.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX,
reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, valdes locekļa XXX iesniegumu par nedzīvojamo telpu
„Dārdedzes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma laušanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 01.02.2013. Skrundas novada pašvaldība ar XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese
XXX, noslēgusi nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.XXX par telpu nomu ēkā
„Dārdedzes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nosakot nomas maksu Ls 0.60 (nulle
lati, sešdesmit santīmi) mēnesī un PVN.
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” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izbeigt ar XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, 01.02.2013. noslēgto
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nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.XXX ar 01.09.2015.,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākamo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 17.septembrī,
plkst. 800, bet kārtējo domes sēdi 24.septembrī, plkst. 800.
Sēde slēgta plkst. 0815
Sēdi vadīja

L. Robežniece
27.08.2015.

Sēdi protokolēja

K. Rubene
27.08.2015.
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