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SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Skrundā
2017. gada 27. aprīlī

Nr. 4

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2016. gada pārskata un SIA “Skrundas TV”
2016. gada pārskata apstiprināšanu
2. Par Skrundas novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu
3. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu
4. Par piedalīšanos kopprojektā “Tirgus kvartāla pārbūve Skrundā”
5. Par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi
6. Par izbraukuma tirdzniecību Skrundas svētkos
7. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles
noteikumu apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes gabalu pārdošanu
9. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
10. Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
11. Par adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu
12. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, adreses
un nosaukuma maiņu
13. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna
nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam “Saulīši”
14. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
15. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa
noteikšanu
16. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
17. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
18. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
19. Par zemes vienību Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
21. Par Skrundas novada Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa saskaņošanu
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Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Aldis ZALGAUCKIS
Andris Vilnis SADOVSKIS
Aivars SEBEŽS
Rihards VALTENBERGS
Ainārs ZANKOVSKIS
Ivars GRUNDMANIS
Gunta STEPANOVA
Zigurds PURIŅŠ
Aldis BALODIS
Ivo BĀRS
Gunārs ZEME
Juris JAUNZEMS

Sēdē nepiedalās deputāti:
Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)
Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)
Klausās:
p/a “Sociālais dienests” direktore
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Sabiedrisko attiecību speciālists
Zemes lietu speciālists
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
grāmatvedis
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Attīstības nodaļas vadītāja
Finanšu nodaļas vadītāja
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Skrundas novada Bāriņtiesas locekle

Anda VĪTOLA
Ritvars STEPANOVS
Didzis STRAZDIŅŠ
Normunds DANENBERGS
Kaspars KUTUĻSKS
Ģirts BOKUMS
Inga FREIMANE
Zane EGLĪTE
Ināra MUCENIECE
Benita LIELĀMERE
Ilona RĪTIŅA

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus
jautājumus:
1. Par maksas noteikšanu Skrundas karogiem
2. Par zemes vienības daļas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes
lietošanas mērķa noteikšanu
3. Par zemes gabala XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 04.04.2017. nomas līguma Nr.
XXX laušanu
4. Par ēku XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības bilancē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31. pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai
tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi
tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, 32.pantu,
kas nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā
secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
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- Apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību:
1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2016. gada pārskata un SIA “Skrundas TV”
2016. gada pārskata apstiprināšanu
2. Par Skrundas novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu
3. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu
4. Par piedalīšanos kopprojektā “Tirgus kvartāla pārbūve Skrundā”
5. Par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi
6. Par izbraukuma tirdzniecību Skrundas svētkos
7. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles
noteikumu apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes gabalu pārdošanu
9. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
10. Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
11. Par adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu
12. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, adreses
un nosaukuma maiņu
13. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna
nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam “Saulīši”
14. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
15. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa
noteikšanu
16. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
17. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
18. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
19. Par zemes vienību Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
21. Par Skrundas novada Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa saskaņošanu
22. Par maksas noteikšanu Skrundas karogiem
23. Par zemes vienības daļas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes
lietošanas mērķa noteikšanu
24. Par zemes gabala XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 04.04.2017. nomas līguma
Nr. XXX laušanu
25. Par ēku XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības
bilancē
1. §
Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2016. gada pārskata un
SIA “Skrundas TV” 2016. gada pārskata apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 31.03.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa Kaspara KUTUĻSKA iesniegumu par SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” 2016. gada pārskata apstiprināšanu, izskata SIA “Skrundas
TV” 2016.gada pārskatu.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
66.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt
lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS,
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Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo
BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 2 (Juris JAUNZEMS, Aldis BALODIS), „atturas” –
1 (Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2016. gada pārskatu
(pielikums Nr. 1 uz 33 lpp.),
2.2. apstiprināt SIA “Skrundas TV” 2016. gada pārskatu (pielikums Nr. 2 uz 20 lpp.).
2. §
Par Skrundas novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības 2016.gada pārskatu.
2. Pamatojoties uz 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”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo
BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 2 (Juris JAUNZEMS, Aldis
BALODIS), „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2016.gada pārskatu (pielikums Nr. 3 uz 10
lpp.).
3. §
Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 31.03.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa Kaspara KUTUĻSKA iesniegumu par SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 2017.gadam.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas
nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus arī citos likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties
uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 36.pantu, kas nosaka, ka „kapitālsabiedrības valde vai padome nevar celt
iebildumus pret dalībnieku (akcionāru) sapulces ievēlēto revidentu”, atklāti balsojot, „par” –
13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA,
Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
- apstiprināt 2017. gadam SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, zvērinātu revidenti Ilzi
FREIMANI, sertifikāts Nr. 201, prakses vieta SIA “Dižakmens R”, komercdarbības
licence Nr. 177.
4. §
Par piedalīšanos kopprojektā “Tirgus kvartāla pārbūve Skrundā”
L. ROBEŽNIECE
1. Ņemot vērā to, ka Skrundas novada domes 16.06.2016. domes sēdē apstiprinātais projekts
“Autoostas teritorijas pārbūve Skrundā”, kurā bija iekļauta arī tirgus kvartāla pārbūve, netika
realizēts, Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklāta konkursa projektu
pieteikumu pieņemšanas II kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai
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sadarbībā ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” ar kopprojektu “Tirgus kvartāla pārbūve
Skrundā”.
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” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Juris JAUNZEMS), „atturas” – 1 (Aldis
BALODIS), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas II kārtā
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās
sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar kopprojektu “Tirgus
kvartāla pārbūve Skrundā”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 50 000
EUR (piecdesmit tūkstoši euro). ELFLA finansējums ir 40 000 EUR (četrdesmit
tūkstoši euro) (80% no attiecināmajām izmaksām), līdzfinansējums ir 10 000 EUR
(desmit tūkstoši euro) (20% no attiecināmajām izmaksām),
2.2. slēgt kopprojekta līgumu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”,
2.3. projekta “Tirgus kvartāla pārbūve Skrundā” apstiprināšanas gadījumā ņemt no
Valsts Kases aizņēmumu, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta
līdzekļiem,
2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības nodaļas vadītājai Zanei
EGLĪTEI.
5. §
Par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa
Kaspara KUTUĻSKA 13.04.2017. iesniegumu Nr. 01-11/22 par daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi.
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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA,
Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. konceptuāli atbalstīt daudzdzīvokļu māju Parka ielā 1, Rudbāržos, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, un Jubilejas ielā 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi,
2.2. pilnvarot SIA “Skrundas komunālā saimniecība” veikt cenu aptauju pretendentu
atlasei ēkas energoaudita, tehniskās apsekošanas un siltināšanas projekta izstrādei
2.1.punktā minētajās dzīvojamās mājās.
6. §
Par izbraukuma tirdzniecību Skrundas svētkos
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti balsojot, „par” –
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13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA,
Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Noteikt maksu 7.00 EUR (septiņi euro, nulle centi) par tirdzniecības vietu Skrundas
svētkos 2017. gada 6. maijā mājražotājiem un amatniekiem no citām pašvaldībām ar
pašražoto produkciju Skrundas pilsētas centra skvēros no plkst. 0700 līdz 1500,
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
7. §
Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/10 no 13.04.2017., izsoles noteikumus.
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
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
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mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400euro, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja
tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto cenu 3100.00 EUR (trīs tūkstoši
viens simts euro, nulle centi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.1.1/10 no 13.04.2017. (pielikums Nr. 4 uz 1 lp.),
2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā
īpašuma - dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoli,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 5 uz 6 lpp.),
2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada
pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
11. panta un 12. panta nosacījumus.
8. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes gabalu pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokola Nr. 2.1.1/9 , 1.§ un 6.§.
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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu nekustamos īpašumus:
2.1.1. XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 133
m2 par 150 EUR (viens simts piecdesmit euro, nulle centi),
2.1.2. XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību
1039 m2 par 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro, nulle centi),
2.2. uzaicināt divu nedēļu laikā noslēgt pirkuma līgumu:
2.2.1. XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, par nekustamā īpašuma
XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi,
2.2.2. XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, par nekustamā īpašuma
XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
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9. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.1.1/9 no 11.04.2017, 2.§ – 5.§.
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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris
JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu:
2.1.1. 3600.00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro, nulle centi) nekustamo īpašumu
- dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX, ar kopējo platību
52.4 m2,
2.1.2. 800.00 EUR (astoņi simti euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - dzīvokli
XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX, ar kopējo
platību 55.9 m2,
2.1.3. 1600.00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu – dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX,
ar kopējo platību 70.7 m2,
2.1.4. 3100.00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu – dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX,
ar kopējo platību 92.70 m2,
2.2. uzaicināt divu nedēļu laikā noslēgt pirkuma līgumu
2.2.1. XXX, dzīvo XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, par nekustamā
īpašuma - dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX, iegādi,
2.2.2. XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, par nekustamā
īpašuma - dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX,
iegādi,
2.2.3. XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, par nekustamā
īpašuma - dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX,
iegādi,
2.2.4. XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, par nekustamā
īpašuma - dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX,
iegādi,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
10. §
Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, izslēgšanu no deleģēšanas līguma.
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 03.01.2011. Skrundas novada pašvaldība ar SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” noslēgusi deleģēšanas līgumu par dzīvojamās mājas XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,
2.2. ar Skrundas novada domes 30.12.2015. sēdes (prot. Nr. 19, 13.§) lēmumu
dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesības nodotas
biedrībai „XXX” (27.01.2016. līgums Nr.XXX).
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
14.pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt maksu, likuma “Par pašvaldībām” 7.panta
otro daļu, kas nosaka, ka “šā likuma 15. pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē
un par to atbild pašvaldības. Šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības
budžeta, ja likumā nav noteikts citādi”, 77.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības
īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un no citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības
pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā” un ceturto daļu, kas
nosaka, ka “to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība
var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai
arī likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta otro daļu, kas nosaka, ka “privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju
normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma
41.panta otrās un trešās daļas noteikumus”, 41.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “publiska
persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās
iestādes kompetencē. Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild
attiecīgā publiskā persona”, 42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “privātpersonai jābūt tiesīgai
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu
privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus
kritērijus”, 45.panta otro daļu, kas nosaka, ka “par pastarpinātās pārvaldes iestādes uzdevumu
deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas informē tiešās pārvaldes
iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Ja deleģēšanas termiņš pārsniedz
gadu, deleģēšanas līgumu pirms tā noslēgšanas saskaņo ar šo tiešās pārvaldes iestādi”, 46.
pantu, kas nosaka, ka “deleģēšanas līgumā norāda: 1) līdzējus; 2) deleģēto pārvaldes
uzdevumu un normatīvo aktu, ar kuru attiecīgais uzdevums nodots deleģētāja kompetencē; 3)
deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņu un kārtību; 4) līdzēju konkrēto atbildību; 5)
uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus, bet, ja līguma priekšmets ir vienreizējs
uzdevums, — arī sasniedzamos rezultātus; 6) savstarpējo norēķinu kārtību, finanšu un citu
resursu piešķiršanas noteikumus; 7) regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtību; 8)
pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtību; 9) līguma spēkā stāšanās kārtību; 10)
līguma darbības termiņu; 11) citus būtiskus līguma nosacījumus”, atklāti balsojot, „par” – 13
(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA,
Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izslēgt dzīvojamo māju XXX, Skrundā, Skrundas novadā, no deleģēšanas līguma
ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”,
3.2. izdarīt attiecīgus grozījumus deleģēšanas līgumā,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
11. §
Par adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
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priekšlikumu par adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu
zvēraudzētavai, kura atrodas uz zemes vienības XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX
saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 62.8 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX,
2.3. ar 22.12.1997. vienošanos, reģ. Nr.XXX, kas apstiprināta pie Kurzemes
apgabaltiesas zvērinātas notāres Baibas SKREBAS, XXX ieguvis īpašumā no paju
sabiedrības „XXX” zvēraudzētavu, kura atrodas uz zemes vienības „XXX”, Skrundas
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 pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”,
Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”,
atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris
JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. piešķirt zvēraudzētavai, kura atrodas uz zemes vienības „XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, adresi XXX, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, Skrundas novads, LV-3326,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
12. §
Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, adreses un nosaukuma maiņu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 05.04.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX,
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, adreses un nosaukuma
maiņu uz adresi un nosaukumu XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, pieder XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0.24 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX, uz kuras atrodas dzīvojamā ēka ar saimniecības ēku.
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 18.februāra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un
Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
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ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izmainīt nekustamajam īpašumam XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, adresi un nosaukumu uz adresi un nosaukumu XXX,
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
13. §
Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna
nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam XXX
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 05.04.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX,
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX,
Rudbāržu 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, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder, XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
XXX,
2.2. īpašums sastāv no trijām zemes vienībām,
2.3. saskaņā ar 03.04.2017. pirkuma līgumu Nr.XXX, kas sastādīts Skrundas novada
bāriņtiesā, XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, XXX iegādājies
divas zemes vienības: 1.2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 1 ha platībā,
kadastra apzīmējums XXX, no XXX, kas atdalāmas no nekustamā īpašuma XXX,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
2.4. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder 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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un
Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, atdalāmām zemes vienībām: 1.2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 1 ha
platībā, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3324, un pievienot nekustamajam īpašumam XXX,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienību lietošanas
mērķi – 0101 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.

11

14. §
Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 11.04.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX,
Ventspils, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un jauna nosaukuma XXX piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv no trijām zemes vienībām.
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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un
Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, atdalāmām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX, 3.0 ha platībā
un kadastra apzīmējumu XXX, 0.6 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu XXX,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienību lietošanas mērķi – 0101
– zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
15. §
Par zemes vienības daļas XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa noteikšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, 0.0035 ha platībā, ātrās elektrouzlādes stacijas būvniecībai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder
Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv zemes vienības 305 m2 platībā, kadastra apzīmējums XXX,
2.3. uz zemes vienības plānots būvēt ātrās elektrouzlādes staciju 0.0035 ha platībā.
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” – 13 (Aldis
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ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt zemes vienības daļai XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 0.0035 ha platībā,
kadastra apzīmējums XXX, lietošanas mērķi no 1201 – inženiertehniskās apgādes
tīklu un objektu apbūves zeme,
3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.
16. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam
“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 11.04.2017. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.
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” –
13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA,
Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt 11.04.2017. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamā īpašuma „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanai,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 3.6 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, uz tā
atrodošai katlumājai (kadastra apzīmējums XXX) un šķūnim (kadastra apzīmējums
XXX), nosaukumu un adresi „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
zemes vienības lietošanas mērķi: – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība – 3.1 ha un – 1201 – inženiertehniskās apgādes tīklu un
objektu apbūves zeme – 0.5 ha,
2.3. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, uz tā
atrodošai attīrīšanas stacijai (kadastra apzīmējums XXX), nosaukumu „XXX”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības lietošanas mērķis –
1201 – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme,
2.4. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.3 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, uz tā
atrodošai sūkņu mājai (kadastra apzīmējums XXX) nosaukumu „XXX”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības lietošanas mērķis – 1201 –
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inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme,
2.5. piešķirt paliekošai zemes vienībai 1.7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, uz tā
atrodošai XXX ēkai (kadastra apzīmējums XXX), XXX ēkai (kadastra apzīmējums
XXX), XXX ēkai (kadastra apzīmējums XXX) un XXX (kadastra apzīmējums XXX)
nosaukumu un adresi „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0901 – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve,
2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
17. §
Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 03.04.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX Ciecerē,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Ciecerē, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iegādi.
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” – 13
(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA,
Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, 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, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM sagatavot
dokumentāciju dzīvokļa atsavināšanai.
18. §
Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 17.02.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrunda, Skrundas novads, iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienības XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, daļu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piekrīt
pašvaldībai saskaņā ar 26.11.2009. Skrundas novada domes sēdes (prot. Nr.14, 15.§)
lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu Skrundas pilsētā”,
2.2. iesniegumā minētā zemes vienības daļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, robežojas ar XXX piederošo nekustamo īpašumu XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, Skrundas pilsētas 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”
un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” III daļu, Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par”
– 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA,
Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
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3.1. iznomāt XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības daļu 0.2
ha platībā XXX, Skrundā, Skrundas novadā (kadastra apzīmējums XXX), uz 10
gadiem, nosakot nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
19. §
Par zemes vienību Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 02.03.2017. pašvaldībā saņemto Skrundas pagasta
zemnieku saimniecības „XXX”, juridiskā adrese XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
īpašnieka XXX iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienības: kadastra Nr. XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, 0.4 ha platībā, uz kuras atrodas sagruvis šķūnis; kadastra Nr. XXX,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 0.7 ha platībā, uz kuras atrodas „XXX” mājas drupas.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
2.1. zemes vienība, kadastra Nr. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 0.4 ha
platībā piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar 26.11.2009. Skrundas novada
domes sēdes (prot. Nr.14, 16.§) lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo
zemju izvērtēšanu lauku apvidos”, uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotas
piederības koka šķūņa drupas,
2.2. zemes vienība, kadastra Nr. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 0.7 ha
platībā piekrīt pašvaldībai saskaņā ar 26.11.2009. Skrundas novada domes sēdes (prot.
Nr.14, 16.§) lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu
lauku apvidos”, uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotas piederības „XXX” māju
drupas.
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 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” II daļas 4.punktu, kas nosaka, ka „zemes nomas līgumu par apbūvētu
publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko
valdītāju vai lietotāju”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. neiznomāt Skrundas pagasta zemnieku saimniecībai „XXX”, juridiskā adrese
XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, īpašnieka XXX personā zemes vienības
Skrundas novadā, Skrundas pagastā:
3.1.1. 0.4 ha platībā, kadastra Nr. XXX, uz kura atrodas nenoskaidrotas
piederības koka šķūņa drupas,
3.1.2. 0.7 ha platībā, kadastra Nr. XXX, uz kura atrodas nenoskaidrotas
piederības „XXX” mājas drupas,
3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.
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20. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES
iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz rakstiska
iesnieguma pamatu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 10.04.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par XXX un XXX deklarēto dzīvesvietu
anulēšanu no adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX,
2.3. 12.04.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.
3. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu
pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana,
Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 ”Kārtībā, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā,
3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI,
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā (Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam ar
ierakstītu pasta sūtījumu).
21. §
Par Skrundas novada Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa saskaņošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 13.04.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas
novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Antras EISAKAS iesniegumu par bāriņtiesas darbinieku
profesionālās ētikas normu saskaņošanu.
2. Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “bāriņtiesas
priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas
darbinieki, pildot amata pienākumus, ievēro bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas
normas. Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas nosaka attiecīgās pašvaldības
dome vai attiecīgā bāriņtiesa, saskaņojot tās ar pašvaldības domi”, atklāti balsojot, „par” – 13
(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA,
Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Saskaņot Skrundas novada Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksu (pielikums Nr. 6
uz 4 lpp.).
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22. §
Par maksas noteikšanu Skrundas karogiem
L. ROBEŽNIECE, Z. EGLĪTE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības attīstības nodaļas ierosinājumu par godu
Skrundas svētkiem izgatavot Skrundas karogus (piestiprināmi pie automašīnām) ar iespējām
tos iegādāties.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības attīstības nodaļas vadītājai Zanei
EGLĪTEI, kura iepazīstina deputātus ar ideju Skrundas svētku laikā pārdot Skrundas
karodziņus, ko iespējams piestiprināt pie mašīnām.
Loreta ROBEŽNIECE uzsver, ka iespēja iegādāties Skrundas karodziņus Skrundas svētkos ir
pašvaldības brīvprātīga iniciatīva uzklausot iedzīvotāju vēlmes.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Juris JAUNZEMS), „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. apstiprināt maksu 5.00 EUR (pieci euro, nulle centi) apmērā (tajā skaitā PVN) par
1 karogu (iespējams piestiprināt pie automašīnas),
2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības nodaļas vadītājai Zanei
EGLĪTEI.
23. §
Par zemes vienības daļas XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa noteikšanu
L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 0.01 ha platībā, kāpšanas torņa uzstādīšanai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību,
Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv zemes vienības 2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, uz kura
atrodas skola ar stadionu,
2.3. zemes vienības daļu 0.01 ha platībā pašvaldība iznomājusi biedrībai „XXX” skatu
torņa būvniecībai līdz 01.08.2023.
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”,
20.06.2006. 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” – 13
(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA,
Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt zemes vienības daļai XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
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0.01 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, lietošanas mērķi - 0908 – pārējo
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve,
3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.
24. §
Par zemes gabala “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, 04.04.2017. nomas līguma Nr. XXX laušanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 25.04.2017. pašvaldībā saņemto Skrundas pagasta
zemnieku saimniecības „XXX”, juridiskā adrese XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
īpašnieka XXX vēstuli par atteikšanos no nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes nomas ar 25.04.2017.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 04.04.2017. pašvaldība noslēdza zemes nomas līgumu Nr.XXX ar Skrundas
pagasta zemnieku saimniecību „XXX”, tās īpašnieka XXX personā, par zemes gabala
„XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, iznomāšanu,
2.2. līgums noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem, lauksaimnieciskai izmantošanai.
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 lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 2.3.5.4/13/17, noslēgts 04.04.2017., 7.4.punktu,
atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris
JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. izbeigt 04.04.2017. starp Skrundas novada pašvaldību un Skrundas pagasta
zemnieku saimniecību „XXX” noslēgto zemes nomas līgumu Nr.XXX par zemes
gabala „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, iznomāšanu
ar 27.04.2017.,
3.2. slēgt vienošanos ar nomnieku par nomas tiesisko attiecību izbeigšanu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
25. §
Par ēku “XXX”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības bilancē
L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par ēku „XXX”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kuras atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, uzņemšanu pašvaldības bilancē.
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 atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
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2.1. uzņemt pašvaldības bilancē par kadastrālajām vērtībām ēkas „XXX”, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kuras atrodas uz zemes vienības, kadastra
apzīmējums XXX,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības grāmatvedi - kasieri Ingu
FLUGRĀTI.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu. Nākamā apvienotā komiteju sēde 2017.gada 18.maijā, plkst. 800, kārtējā
domes sēde 2017.gada 25.maijā, plkst. 800.
Sēde slēgta plkst. 0820
Sēdi vadīja

L. Robežniece
27.04.2017.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
27.04.2017.
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