LATVIJAS REPUBLIKA

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

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Skrundā
2018.gada 30.augustā

Nr.11

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Skrundas novadā” precizēšanu
2. Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā
2018./2019.gada apkures sezonai
3. Par aizņēmumu projekta “Life in clean environment – a better future!” (“Dzīve tīrākā vidē
– labākai nākotnei!”) realizācijai
4. Par SIA “XXX” valdes priekšsēdētāja XXX iesniegumu
5. Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
6. Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu
7. Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu
8. Par zemes vienības “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
9. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu
10. Par dzīvokļu XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
11. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
12. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
13. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
14. Par adreses “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu
15. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, piešķiršanu
16. Par adrešu noteikšanu
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
18. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” nolikumā
19. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas nolikumā
20. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas amatu sarakstā
21. Par Skrundas novada pašvaldības Jaunmuižas pamatskolas attīstības plānu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas v. Aldis ZALGAUCKIS
Sēdi protokolē – KAC speciāliste Rudīte KRONLAKA
Piedalās deputāti:

Ivo BĀRS
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Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Aivars RUDZROGA
Ivars GRUNDMANIS
Valdis PAKULIS
Valters FARNASTS
Ainārs ZANKOVSKIS
Gunta STEPANOVA
Andrejs SALMINS
Jānis BRŪVERIS
Nepiedalās deputāti:
Dzintars ANKEVICS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Loreta ROBEŽNIECE (atvaļinājumā)
Klausās:
Izpilddirektors
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Izglītības nodaļas vadītāja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Attīstības nodaļas vadītāja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Finanšu nodaļas vadītāja
p/a “Sociālais dienests” direktore
nekustamo īpašumu speciālists

Guntis PUTNIŅŠ
Kaspars KUTUĻSKS
Inga FLUGRĀTE
Ritvars STEPANOVS
Gita RUBEŽNIECE-ZUTE
Iveta ROZENFELDE
Ināra MUCENIECE
Anda VĪTOLA
Normunds DANENBERGS

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina balsot par domes sēdes darba kārtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31. pantu, kas nosaka, ka Dome var apspriest
tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami
vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem,
atklāti balsojot, “par” – 12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis
ZALGAUCKIS), Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes darba kārtību:
1. Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Skrundas novadā” precizēšanu
2. Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā
2018./2019. gada apkures sezonai
3. Par aizņēmumu projekta “Life in clean environment – a better future!” (“Dzīve tīrākā vidē
– labākai nākotnei!”) realizācijai
4. Par SIA “XXX” valdes priekšsēdētāja XXX iesniegumu
5. Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
6. Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu
7. Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu
8. Par zemes vienības “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
9. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu
10. Par dzīvokļu XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
11. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
12. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
13. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
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14. Par adreses “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu
15. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, piešķiršanu
16. Par adrešu noteikšanu
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
18. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” nolikumā
19. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas nolikumā
20. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas amatu sarakstā
21. Par Skrundas novada pašvaldības Jaunmuižas pamatskolas attīstības plānu
1. §
Par noteikumu “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika Skrundas novadā” precizēšanu
A. ZALGAUCKIS
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta d)apakšpunktu,
kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju”, 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas); Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas
4. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences
ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru,
pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem,
darba aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību
(iekšējie noteikumi)”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis
BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
1. Izdarīt precizējumus noteikumos “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika Skrundas novadā” (apstiprināti ar Skrundas novada domes
26.04.2018. sēdes, prot. Nr. 5, 5.§, lēmumu),
2. Precizēt noteikumu 3.1.4. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“3.1.4. pamatlīdzekļu nolietojums:
3.1.4.1. uz tarifu attiecināmais pamatlīdzekļu nolietojums (sabiedrības
ieguldītie naudas līdzekļi);
3.1.4.2. uz 3.1.4.1. punktu attiecināmie kredīta procentu maksājumi;
3.1.4.3. uzkrājums apkures pamatlīdzekļu atjaunošanai.”,
3. Noteikt, ka par lēmuma izpildi un noteikumu īstenošanu atbildīga SIA „Skrundas
komunālā saimniecība”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoram
Guntim PUTNIŅAM.
2. §
Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu
Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 2018./2019. gada apkures sezonai
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa
Kaspara KUTUĻSKA ierosinājumu apstiprināt siltumenerģijas apgādes tarifu Skrundas
pilsētā un Rudbāržu ciemā 2018./2019. gada apkures sezonai.
2. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2018. gada 15. jūnijā ir noslēgusi dabas gāzes
tirdzniecības līgumu ar AS “Latvenergo” par FIKSĒTU cenu dabasgāzei 22,40 EUR/MWh
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(bez PVN) uz termiņu līdz 2020. gada 31. decembrim ar tiesībām izbeigt līgumu pirms
termiņa beigām.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas - organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”, pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības un SIA
“Skrundas komunālā saimniecība” 21.06.2018. noslēgto līgumu Nr. 8.3/79/2018 par
siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu, atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – 3 (Valdis PAKULIS,
Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. apstiprināt siltumenerģijas apgādes tarifu Rudbāržu ciemā 2018./2019. gada
apkures sezonai 62,92 EUR/MWh (bez PVN), ko sastāda dabasgāzes izmaksas
44,81 EUR/MWh (maksa par dabasgāzi – 31,72 EUR/MWh, pārvades sistēmas
pakalpojums – 2,82 EUR/MWh, sadales sistēmas pakalpojums – 7,93 EUR/MWh,
akcīzes nodoklis – 2,34 EUR/MWh) un siltumenerģijas ražošanas izmaksas 18,11
EUR/MWh,
3.2. apstiprināt siltumenerģijas apgādes tarifu Skrundas pilsētā 2018./2019. gada
apkures sezonai 69,37 EUR/MWh (bez PVN), ko sastāda dabasgāzes izmaksas
41,03 EUR/MWh (maksa par dabasgāzi – 29,05 EUR/MWh, pārvades sistēmas
pakalpojums – 2,58 EUR/MWh, sadales sistēmas pakalpojums – 7,26 EUR/MWh,
akcīzes nodoklis – 2,14 EUR/MWh) un siltumenerģijas ražošanas izmaksas 28,34
EUR/MWh,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Kasparu KUTUĻSKU.
3. §
Par aizņēmumu projekta “Life in clean environment – a better future!”
(“Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”) realizācijai
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta
“Life in clean environment - a better future!” (“Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”)
realizācijai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada domes 26.07.2018. sēdē (prot. Nr. 9, 8.§) pieņemts lēmums par
aizņēmum no Valsts kases projekta “Life in clean environment - a better future!”
realizācijai 39 987,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit
septiņi euro, nulle centi) apmērā,
2.2. pēc Skrundas novada pašvaldības veiktās iepirkuma procedūras “Teritorijas
planēšanas darbi un virsūdens novadīšana uz piegulošajiem grāvjiem Kalna ielā 17,
Skrundā” rezultātiem (Skrundas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 03.08.2018.
sēdes, prot. Nr. 3.9/23, identifikācijas Nr. SNP/2018/12) un veiktās cenu aptaujas
būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamais aizņēmums projekta
realizācijai ir 68 108,00 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņi euro, nulle
centi).
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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, likuma “Par
valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmās daļas, pirmo punktu, kas nosaka pašvaldību
aizņēmumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu īstenošanai, un ņemot vērā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
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2014.-2020. gadam nosacījumus projekta LLI-303 “Life in clean environment - a better
future!” (projekta saīsinājums – Clean Brownfields) īstenošanai, atklāti balsojot „par” – 12
(Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS,
Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atcelt Skrundas novada domes 26.07.2018. sēdes (prot. Nr. 9, 8.§) lēmumu “Par
aizņēmumu projekta “Life in clean environment – a better future!” (“Dzīve tīrākā
vidē – labākai nākotnei!”) realizācijai”,
3.2. ņemt aizņēmumu no Valsts kases 68 108,00 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši viens
simts astoņi euro, centi) apmērā uz 3 gadiem ar Valsts Kases noteikto procentu likmi,
pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019. gada martu, projekta LLI-303 “Life in
clean environment - a better future!” (projekta saīsinājums – Clean brownfields)
realizācijai, atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI un pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
4. §
Par SIA “XXX” valdes priekšsēdētāja XXX iesniegumu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 20.08.2018. pašvaldībā saņemto SIA “XXX”, reģ. Nr.
XXX, adrese XXX, Liepāja, valdes priekšsēdētāja XXX iesniegumu par angāra nomas
maksu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 11.05.2018. ar SIA “XXX”, reģ. Nr. XXX, adrese XX, Liepāja, noslēgts angāra
ar kopējo platību 446,2 m2, adrese “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
nomas līgums Nr. XXX, nosakot nomas maksu 0,17 EUR (nulle euro, septiņpadsmit
centi) par vienu m2 mēnesī, t.i. kopā par telpu nomu 75,85 EUR (septiņdesmit pieci
euro, astoņdesmit pieci centi) par mēnesī un PVN likumā noteiktā kārtībā un
apmēros,
2.2. SIA “XXX” veikusi remontdarbus nomājamā objektā par kopējo summu 1217,98
EUR (viens tūkstotis divi simti septiņpadsmit euro, deviņdesmit astoņi centi)
(remontu izdevumu tāmes – pielikums Nr. 1 uz 2 lpp.).
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21. panta pirmās daļas
14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā
un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis
BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – 1 (Valters FARNASTS), „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atbrīvot SIA “XXX”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, Liepāja, no angāra ar kopējo
platību 446,2 m2, adrese “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, nomas maksas
uz laiku līdz 2019. gada 30. septembrim
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU
un grāmatvedi Ingu FLUGRĀTI.
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5. §
Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības izpilddirektora Gunta
PUTNIŅA priekšlikumu par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā līdz
01.08.2019. Jaunsardzes un informācijas centram Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 01.07.2018. Skrundas novada pašvaldībai ar Jaunsardzes un informācijas centru
noslēgts nomas līgums Nr. 8.6/1/2018 par telpām Oskara Kalpaka Rudbāržu
pamatskolā, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, līdz 31.01.2023.
2.2. kustamās mantas nepieciešamas jauniešu izglītojošo darbību veikšanai.
3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka publiska persona savu mantu nodod
privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī
publiskas personas pakalpojumu sniegšanai, pamatojoties 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”, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir
jānodrošina iedzīvotājiem sociālā palīdzība, atklāti balsojot, „par” – 12 (Ivo BĀRS, Inese
IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS,
Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS,
Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. nodot Jaunsardzes un informācijas centram, adrese K.Valdemāra iela 10/12,
Rīga, bezatlīdzības lietošanā kustamo mantu saskaņā ar pielikumu Nr. 2 uz 1 lpp.
līdz 01.08.2018.,
3.2. slēgt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
6. §
Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 10.08.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas
līguma pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 01.10.2012. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, noslēgts telpu XXX Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums
Nr. 5-42/9/2012 par kopējo platību 46,84 m2, nosakot nomas maksu Ls 0,80 (nulle
lati, astoņdesmit santīmi), t.i. 1,14 EUR (viens euro, četrpadsmit centi) par 1 m2
mēnesī līdz 30.09.2017.,
2.2. 29.08.2017. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX noslēgta vienošanās par
līguma termiņa pagarināšanu līdz 30.09.2018. (Skrundas novada domes XXX
lēmums, prot. Nr. XXX, XXX.§).
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
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darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21. panta pirmās daļas
14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā
un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis
BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. pagarināt ar XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
telpu (kopējā platība 46,84 m2) XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz
pieciem gadiem,
3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa
pagarināšanu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
7. §
Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 14.08.2017. pašvaldībā saņemto SIA „XXX”, reģ. Nr.
XXX, juridiskā adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas XXX
iesniegumu par telpu nomas līguma pagarināšanu, telpas XXX, XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, uz trīs gadiem ar šā gada 1. septembri.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 01.06.2013. XXX telpu XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz laiku līdz 31.05.2018. kafejnīcas vajadzībām ar
SIA “XXX”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads, nosakot
nomas maksu 10 Ls (desmit lati) (14,23 EUR (četrpadsmit euro, divdesmit trīs centi)),
kopējā platība 32,76 m2.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21. panta pirmās daļas
14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā
un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE,
Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis
BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. pagarināt ar SIA „XXX”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Skrunda,
Skrundas novads, telpas XXX, XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību
32,76 m2, nomas līgumu uz trīs gadiem no 01.09.2018., nosakot nomas maksu 14,23
EUR (četrpadsmit euro, divdesmit trīs centi), maksa par komunālajiem
pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija) pēc skaitītāja rādītājiem un elektrība pēc
skaitītāja stāvokļa uz mēneša 1. datumu,
3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa
pagarināšanu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
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8. §
Par zemes vienības “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, iznomāšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 12.07.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrunda, Skrundas novads, iesniegumu par zemes vienības „XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, iznomāšanu 0,51 ha platībā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 0,51 ha platībā piekrīt Skrundas novada
pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§)
lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”.
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 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” trešo daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta
STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienību „XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 0,51 ha platībā uz pieciem gadiem, lietošanas
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības,
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot zemes
nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
9. §
Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai
Saldus ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6209 002 0105, 0.281 ha
platībā - 0901 – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.
2. Izvērtējot lietas materiālus, tika konstatēts, ka uz zemes vienības daļas 0,281 ha platībā
Saldus ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6209 003 0105, atrodas
pašvaldībai piederoša būvju īpašuma daļa Saldus iela 15, Skrunda, Skrundas novads,
kadastra Nr. 6209 503 0039 (bērnudārzs).
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” –
12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta
STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav,
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“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt zemes vienības daļai Saldus ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums 6209 003 0105, 0.281 ha platībā, lietošanas mērķi - 0901 – izglītības uz
zinātnes iestāžu apbūve,
3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam
Normundam DANENBERGAM.
10. §
Par dzīvokļu XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata Raņķu pakalpojuma pārvaldes vadītāja Ritvara
STEPANOVA priekšlikumu dzīvokļu XXX un XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
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” – 12
(Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS,
Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,
Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. uzņemt bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda dzīvokļus:
2.1.1. XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
2.1.2. XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
11. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”,
Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundā, Skrundas novadā,
sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009.
sēdes (prot. Nr. 14, 15.§) lēmumu,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 6,7212 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, 20.06.2006. Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem
Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot,
“par” – 12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta
STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
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3.1. sadalīt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundā, Skrundas
novadā, un atdalāmām zemes vienībām piešķirt nosaukumus:
3.1. 0,15 ha platībā, XXX, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem,
3.2. 0,14 ha platībā, XXX, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem,
3.3. 0,11 ha platībā, XXX, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem,
3.4. 0,12 ha platībā, XXX, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
3.5. 0,09 ha platībā, XXX, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
12. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundā,
Skrundas novadā, sadalīšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundā, Skrundas novadā,
sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX
piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009.
sēdes (prot. Nr. 14, 15.§) lēmumu,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,3287 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” –
12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta
STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundā, Skrundas
novadā,
3.2. atdalāmo zemes vienības daļu 0,11 ha platībā pievienot pašvaldībai piederošam
nekustamam īpašumam XXX, Skrunda, Skrundas novads, kadastra Nr. XXX,
3.3. atdalāmo zemes vienības daļu 0,2187 ha platībā pievienot pašvaldībai
piekrītošam nekustamam īpašuma „XXX”, Skrunda, Skrundas novads, kadastra Nr.
XXX,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
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13. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 20.08.2018. pašvaldībā saņemto XXX pilnvarotās personas
XXX, dzīvesvieta „XXX”, Iršu pagasts, Kokneses novads (20.08.2018. Kurzemes
apgabaltiesas Zvērinātas notāres Baibas SKREBAS izdota pilnvara, iereģistrēta aktu un
apliecinājuma reģistrā ar Nr. XXX), iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma „XXX” piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv no četrām 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 8. decembra noteikumiem Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” –
12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta
STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 23,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX
piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
14. §
Par adreses “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas vadītāja
vietnieces Natālijas VOTIŅAS saņemto informāciju par adresi „XXX”, Raņķu pagasts,
Skrundas novads.
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 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” 2. punktu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis
BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. anulēt adresi nekustamajam īpašumam - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
XXX, „XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
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Normundu DANENBERGU.
15. §
Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX,
Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 20.08.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrunda novadā, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un
adreses XXX, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu dzīvojamai mājai ar
saimniecības ēkām „XXX”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka XXX, saskaņā ar 02.09.1992.
apliecību par tiesībām uz mantojumu, pēc likuma ieguvis mantojumā dzīvojamo māju ar
saimniecības ēkām „XXX”, Dzeldā, Nīkrāces 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 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis
BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. izveidot ēku īpašumu un dzīvojamai māja ar saimniecības ēkām „XXX”, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXX, piešķirt adresi XXX, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
LV-3320,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
16. §
Par adrešu noteikšanu
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par adrešu noteikšanu telpu grupām nekustamajā īpašumā
„Ceļmalas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamajā īpašumā –
daudzdzīvokļu mājā „Ceļmalas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu numuri nav
noteikti atbilstoši „Adresācijas noteikumiem”.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis
ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt nekustamajam īpašumam – daudzdzīvokļu mājai „Ceļmalas”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, adreses telpu grupām:
3.1.1. telpu grupai 001 „Ceļmalas”–1, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
3.1.2. telpu grupai 002 „Ceļmalas”–2, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
3.1.3. telpu grupai 006 „Ceļmalas”–3, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
12

3.1.4. telpu grupai 003 „Ceļmalas”–4, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
3.1.5. telpu grupai 004 „Ceļmalas”–5, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
3.1.6. telpu grupai 005 „Ceļmalas”–6, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
17. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata 23.07.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 10 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX, un ēkām.
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 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „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 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis
ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izstrādāt nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes
ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanu,
3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā 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 jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
18. §
Par grozījumiem Skrundas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikumā
A. ZALGAUCKIS
1. Ņemot vērā to, ka Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēka Saldus ielā
15, Skrundā, Skrundas novadā, tiks rekonstruēta, un izglītības iestādes audzēkņi ar
03.09.2018. apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi Jaunmuižas pamatskolā, Jaunmuižā,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nepieciešams izdarīt grozījumus pirmsskolas izglītības
iestādes “Liepziediņš” nolikumā.
2. Pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka attiecīgās iestādes
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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 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta
STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt grozījumus Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”
nolikumā (apstiprināts ar Skrundas novada domes 25.09.2014. sēdes, prot. Nr. 14,
21.§ lēmumu),
2.2. papildināt nolikumu ar 4.13. punktu šādā redakcijā:
“4.13. Jaunmuižas pamatskola, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV –
3307.”,
2.3. noteikt, ka grozījumi nolikumā stājas spēkā ar 01.09.2018.,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” vadītāju Dzintru EGLĪTI,
2.5. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai Ingai
FLUGRĀTEI.
19. §
Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas nolikumā
A. ZALGAUCKIS, A. ZANKOVSKIS
1. Ņemot vērā to, ka no 01.09.2018. Skrundas vidusskolas ēkā, Liepājas ielā 12, Skrundā,
Skrundas novadā, vispārējās pirmsskolas izglītības programmu apgūs 5-6 gadīgie
pirmsskolas vecuma bērni, ir nepieciešams veikt grozījumus Skrundas vidusskolas nolikumā.
2. Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS dod vārdu Skrundas vidusskolas direktoram Aināram
ZANKOVSKIM, kurš skaidro par grozījumiem vidusskolas 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” – 11 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Andrejs
SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
balsojumā nepiedalās deputāts, Skrundas vidusskolas direktors Ainārs ZNAKOVSKIS,
pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu
darbā”, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt grozījumus Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas nolikumā
(apstiprināts ar Skrundas novada domes 26.10.2017.sēdes, prot. 7, 15.§, lēmumu),
2.2. izteikt nolikuma 7. punktu šādā redakcijā:
“7. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un
audzināšanas procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā, vispārējās
vidējās izglītības valsts standartā un Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto
mērķu sasniegšanu”,
2.3. papildināt nolikumu ar 10.7. punktu šādā redakcijā:
“10.7. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (0101 11 11).”,
2.4. papildināt nolikumu ar 10.8. punktu šādā redakcijā:
“10.8. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem
attīstības traucējumiem (0101 56 11).”,
2.5. papildināt nolikumu ar 10.9. punktu šādā redakcijā:
“10.9. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem ( 2101 58 11).”,
2.6. papildināt nolikumu ar 10.10. punktu šādā redakcijā:
“10.10. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem ( 2101 55 11).”,
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2.7. izteikt nolikuma 14. punktu šādā redakcijā:
“14. Mācību darba organizācijas pamatforma:
14.1. Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās ir mācību
stunda, tās ilgumu nosaka direktors.
14.2. Pirmsskolas izglītības programmā noteikto izglītības saturu
izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību
saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi. Rotaļnodarbības
var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli.
Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu izglītojamā fiziskai, psihiskai un
sociālai attīstībai tiek plānotas katru nedēļu.”,
2.8. papildināt nolikumu ar 16.5. punktu šādā redakcijā:
“16.5. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie līdz septiņu gadu
vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas
izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var
pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai
psihologa atzinumu.”,
2.9. papildināt nolikumu ar 17.1. punktu šādā redakcijā:
“17.1. Pirmsskolas izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts
pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo
zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot
pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.”,
2.10. papildināt nolikumu ar 20. punktu šādā redakcijā:
“20. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamo sasniegumiem
(zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski
informē viņa vecākus. Pirmsskolas izglītības programmas apguvi apliecina iestādes
izdota izziņa.”,
2.11. noteikt, ka grozījumi nolikumā stājas spēkā ar 01.09.2018.,
2.12. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Skrundas vidusskolas direktoru Aināru
ZANKOVSKI,
2.13. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai Ingai
FLUGRĀTEI.
20. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas amatu sarakstā
A. ZALGAUCKIS
Ņemot vērā to, ka Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolā no 01.09.2018. tiks
uzsākta pirmsskolas izglītības programmas realizācija, un pamatojoties uz Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”, likuma
„Par pašvaldībām” 41. pantu 2. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības dome pieņem: iekšējos
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters
FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis
ZALGAUCKIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsojumā nepiedalās deputāts, Skrundas
vidusskolas direktors Ainārs ZNAKOVSKIS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:
1. Papildināt Skrundas vidusskolas amatu sarakstu ar amata nosaukumu „Pirmsskolas
skolotāja palīgs” (kopā 1 darba slodze) ar 2018. gada 30. augustu; profesijas kods
531101, nosakot mēneša darba algas likmi 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro,
nulle centi),
2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Ingu
FLUGRĀTI, grāmatvedi Rutu ERNSTSONI, Skrundas vidusskolas direktoru Aināru
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ZANKOVSKI.
21. §
Par Skrundas novada pašvaldības Jaunmuižas pamatskolas attīstības plānu
A. ZALGAUCKIS, I. FLUGRĀTE
1. Skrundas novada dome izskata 15.08.2017. pašvaldībā saņemto Skrundas novada
pašvaldības Jaunmuižas pamatskolas direktores Ingas RENCES-REMTES iesniegumu par
skolas attīstības plāna 2018-2019 saskaņošanu.
2. Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai
Ingai FLUGRĀTEI, kura informē par Jaunmuižas pamatskolas attīstības plānu.
3. 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” – 12 (Ivo BĀRS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta
STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Saskaņot Skrundas novada pašvaldības Jaunmuižas pamatskolas attīstības plānu
2018.-2019. (pielikums Nr. 3 uz 9 lpp.).
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Kārtējā komiteju apvienotā sēde notiks 20.09.2018., plkst. 0800, domes sēde - 27.09.2018.,
plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0820
Sēdi vadīja

A. Zalgauckis
31.08.2018.

Sēdi protokolēja

R. Kronlaka
31.08.2018.
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