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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

2019.gada 26.septembrī                                                  Nr.12 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

2. Par garāžas nomas līguma pagarināšanu  

3. Par telpu nomas līguma pagarināšanu  

4. Par zemes vienības daļas iznomāšanu XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā 

5. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

6. Par Skrundas novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu sadarbībai ar biedrību “Darīsim 

paši!” 

7. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā 

8. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 

9. Par pašvaldības sniegto pakalpojumu saraksta apstiprināšanu  

10. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2019 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas 

novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  

11. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2019 “Par Skrundas novada 

pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr. 11/2009 “Par licenču 

izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas 

novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu  

12. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2019 “Par Skrundas novada 

pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr. 20/2013 “Grozījumi 2009.gada 

26.novembra saistošajos noteikumos Nr. 11/2009 “Par licenču izsniegšanas kārtību un 

maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā”” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem” apstiprināšanu  

13. Par Skrundas tirgus noteikumu saskaņošanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS  

     Ivars GRUNDMANIS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Andrejs SALMINS 
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Aivars RUDZROGA  

Dzintars ANKEVICS  

Jānis BRŪVERIS 

 

Nepiedalās deputāti: 

Ivo BĀRS (atrodas ārzemēs)  

Valters FARNASTS (komandējumā) 

Gunta STEPANOVA (seminārā Rīgā) 

Valdis PAKULIS (neatrodas Skrundā) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 
 

Klausās:  

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Ilona RĪTIŅA 

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Normunds DANENBERGS  
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes darba kārtībā 

iebalsojamo jautājumu “Par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja 

iecelšanu amatā uz noteiktu laiku”.  

Atklāti balsojot, “par” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars 

ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Iekļaut domes sēdes kopējā darba kārtībā jautājumu “Par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes 

vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā uz noteiktu laiku”. 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina apstiprināt domes sēdes kopējo 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” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars 

ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 26.09.2019. sēdes darba kārtību: 

1. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

2. Par garāžas nomas līguma pagarināšanu  

3. Par telpu nomas līguma pagarināšanu  

4. Par zemes vienības daļas iznomāšanu XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā 

5. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

6. Par Skrundas novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu sadarbībai ar biedrību “Darīsim 

paši!” 

7. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā 

8. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 

9. Par pašvaldības sniegto pakalpojumu saraksta apstiprināšanu  

10. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2019 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas 

novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  

11. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2019 “Par Skrundas novada 
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pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr. 11/2009 “Par licenču 

izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas 

novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu  

12. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2019 “Par Skrundas novada 

pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr. 20/2013 “Grozījumi 2009.gada 

26.novembra saistošajos noteikumos Nr. 11/2009 “Par licenču izsniegšanas kārtību un 

maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā”” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem” apstiprināšanu  

13. Par Skrundas tirgus noteikumu saskaņošanu  

14. Par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā uz 

noteiktu laiku 
 

1. § 

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. 3.1/9 no 16.09.2019., 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 mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400euro, — pašvaldības 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs 

SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 33.6 m2, ar nosacīto 

cenu 400.00 EUR (četri simti euro, nulle centi), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 3.1/9 no 16.09.2019. (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā 

īpašuma - dzīvokļa XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

izsoli,  

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 2 uz 3 lpp.), 

2.5. ievietot sludinājumu izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada 

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

2. § 

Par garāžas nomas līguma pagarināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.09.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par garāžas – XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 31.03.2014. Skrundas novada 

pašvaldība ar XXX noslēgusi XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo 

platību 20.4 m2, nomas līgumu Nr.2.6.6/2, nosakot nomas maksu 0.17 EUR (nulle euro, 

septiņpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī bez PVN, līdz 2019.gada 30.martam. 

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” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs 

SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

garāžas – XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 20.4 

m2, nomas līgumu uz pieciem gadiem, 

2.2. slēgt vienošanos pie garāžas nomas līguma par līguma darbības termiņa 

pagarināšanu, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

3. § 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.09.2019. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par telpu XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  
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2.1. 31.10.2014. Nodrošinājuma valsts aģentūrai, reģ. Nr. 40103840140, juridiskā 

adrese K. Valdemāra iela 63, Rīga, ar XXX, personas kods XXX, noslēgusi nomas 

līgumu Nr.2014/68-Nom par telpām XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo 

platību 14.4 m2, nosakot nomas maksu 2.00 EUR (divi euro, nulle centi) mēnesī par 1 

m2 un PVN uz pieciem gadiem, 

2.2. 24.04.2017. Skrundas novada pašvaldībai (Saistību pārņēmējs) ar Nodrošinājuma 

valsts aģentūru (Iznomātājs) un XXX noslēgts pārjaunojuma līgums Nr.2.6.6/6/2017 

par nomas līguma Nr. 2014/68-Nom saistību pārņemšanu no Iznomātāja par telpām 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā. 

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” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs 

SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. pagarināt ar XXX, personas kods XXX, dzīvo PXXX, Jaunmuižā, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, 2. stāva telpai Nr. 11 XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

(kopējā platība 14.4 m2), nomas līgumu uz pieciem gadiem, 

3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa 

pagarināšanu, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

4. § 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  

Liepu ielā 22, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.09.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas 

iznomāšanu Liepu ielā 22, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 0.03 ha platībā, 

kadastra Nr. 6282 008 0246. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes vienība XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes 

(prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju 

izvērtēšanu lauku apvidos”, zemes vienības platība 0.406 ha, 

2.2. zemes vienība iznomāta mazdārziņiem Rudbāržu ciema iedzīvotājiem. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu”, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu un Skrundas novada teritorijas 

plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars 

RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - 

nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0.03 ha platībā XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, mazdārziņam, uz 

pieciem gadiem, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
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darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0.5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku, kā 3 EUR (trīs euro), 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot 

zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.   
 

5. § 

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 pamata. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 16.08.2019. saņemts XXX, dzīvo XXX, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no 

XXX piederošā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. 12.09.2019. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, 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” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par” 

– 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis 

BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā,  

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības 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). 
 

6. § 

Par Skrundas novada pašvaldības pārstāvja  

izvirzīšanu sadarbībai ar biedrību “Darīsim paši!” 

L. ROBEŽNIECE 
 

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” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj:   

- Iecelt p/a “Sociālais dienests” direktori Andu VĪTOLU kā pārstāvi sadarbībai ar 

biedrību “Darīsim paši!”. 
 

7. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā 
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L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 23.08.2019. pašvaldībā saņemto Skrundas novada 

pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa Normunda EIHES iesniegumu par atbrīvošanu no 

komisijas darba un izskata 03.09.2019. pašvaldībā saņemto iesniegumu no Ģirta MIKSONA 

ar piekrišanu veikt Dzīvokļu komisijas locekļa pienākumus.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka, 

ka “tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts 

komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. atbrīvot no Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa pienākumu 

pildīšanas Normundu EIHI, 

 2.2. ievēlēt Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā Ģirtu MIKSONU, 

 2.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvs ir šāds: 

  Anda VĪTOLA, 

Inga FREIMANE, 

Dzintra VEĢE 

  Ilona RĪTIŅA, 

  Ģirts MIKSONS, 

  Ritvars STEPANOVS, 

  Aivis VĪTOLS. 
 

8. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.09.2019. pašvaldībā saņemto Nīkrāces pamatskolas 

direktores Anitas SEBEŽAS iesniegumu ar lūgumu atjaunot 0.4 slodzi direktores vietniecei 

izglītības jomā, lai veiktu pilnvērtīgu mācību darbu. Šāds amats jau bijis amatu sarakstā 

2017./2018.mācību gadā. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 ,,Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, 

atklāti balsojot, „par” – 9 (Inese IVĀNE, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav (balsojumā 

nepiedalās deputāts Aivars SEBEŽS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”), Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. papildināt Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstu ar 

amata nosaukumu „Direktora vietnieks” (izglītības jomā), profesijas kods 1345 09 

(kopā 0.4 darba slodzes), likme par slodzi - 750 EUR, ar 2019.gada 1.oktobri, 

2.2. finansējuma avots – Nīkrāces pamatskolai paredzētie budžeta līdzekļi, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Ingu 

FLUGRĀTI, administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI, finanšu nodaļas 

vadītāju Ināru MUCENIECI un grāmatvedi Rutu ERNSTSONI. 
 

 
 

9. § 

Par pašvaldības sniegto pakalpojumu saraksta apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu 

sarakstu. 
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2. Izvērtējot ar ietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ar 

2019. gada 8. marta vēstuli Nr.19-1/2103 “Par pakalpojumu aprakstīšanu un 

publicēšanu portālā Latvija.lv”, ņemot vērā Valsts kontroles ziņojuma 3. ieteikumu 

VARAM sniegt pašvaldībām informāciju un metodisko atbalstu pakalpojumu 

aprakstu sagatavošanā, t.sk. nodrošinātu pakalpojumu aprakstu pieejamību 

pakalpojumu katalogā, lūdza pašvaldībām līdz 2019. gada 4. maijam pievienoties 

VARAM publicētajiem šabloniem portālā Latvija.lv. VARAM, veicot monitoringu 

pār pašvaldību publicētajiem pakalpojumiem un piesaisti VARAM izstrādātajiem 

pašvaldību unificēto pakalpojumu šabloniem, ir konstatējusi, ka Skrundas novada 

pašvaldība ir uzsākusi piesaisti VARAM izstrādātajiem 95 unificēto pakalpojumu 

šabloniem, taču pašvaldību piesaiste minētajiem šabloniem svārstās no 1 līdz 59 

izveidotajiem un publicētajiem pašvaldības pakalpojumiem, 

2.2. pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 399 

“Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr. 399) ir noteikta valsts pārvaldes pakalpojumu 

uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība, kā arī valsts pārvaldes 

pakalpojumu kataloga (turpmāk – pakalpojumu katalogs) vešanas kārtība un tajā 

ietveramā informācija. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 399 5. punktu pakalpojuma 

turētājs apstiprina tā kompetencē esošo pakalpojumu sarakstu un pakalpojumu 

aprakstus ievieto pakalpojumu katalogā, iekļaujot aktuālo informāciju par 

pakalpojumu atbilstoši MK noteikumu Nr. 399 9. punktam,  

2.3. lai nodrošinātu pašvaldību pakalpojumu aprakstu pieejamību pakalpojumu 

katalogā, VARAM sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienības darba grupu (turpmāk 

– darba grupa), ir veikusi darbu pie pašvaldību pakalpojumu unificēto nosaukumu, 

īsās anotācijas (turpmāk – unificētie pakalpojumi) izstrādes, un šobrīd portālā ir 

nopublicēti 95 pašvaldību unificēto pakalpojumu šabloni, kuru mērķis ir harmonizēt 

pakalpojumu nosaukumus un īsos aprakstus, lai atvieglotu pakalpojumu atrašanu un 

pieteikšanu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv., 

2.4. VARAM ar 2019. gada 22. augusta vēstuli Nr.19-3/7951 lūdz līdz 2019. gada 

30. septembrim nodrošināt piesaistes veikšanu visu 95 pašvaldību unificēto 

pakalpojumu šabloniem, tādējādi nodrošinot pašvaldības pakalpojumu aprakstu 

pieejamību portālā Latvija.lv, t.sk. pakalpojuma saņēmējs varētu iepazīties ar 

konkrētās pašvaldības pakalpojumiem un to detalizētu informāciju valsts pārvaldes 

pakalpojumu portālā par konkrēto pakalpojumu, par kuru saturu un īstenošanu ir 

atbildīga pašvaldība,  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija 

noteikumiem Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un 

sniegšanas kārtība” 5.punktu, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, 

Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu sarakstu (pielikums 

Nr. 3 uz 4 lpp.). 
                                                                          

 
 

 

 
 

10. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2019  

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 



9 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, kas 

nosaka, ka “tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu” un 24.pantu, kas nosaka 

pašvaldības nolikuma saturu, spēkā stāšanos, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9/2019 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” (pielikums Nr. 4 

uz 4 lpp.). 
 

11. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2019 “Par Skrundas 

novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr. 11/2009 “Par 

licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu 

tarifiem Skrundas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Ņemot vērā to, ka Autopārvadājumu likuma pārejas noteikumu 33.punkts nosaka, ka 

“speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumiem ar taksometru pašvaldības teritorijā, kas 

izsniegta līdz 2018. gada 28. februārim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā līdz tās 

derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim, un licences kartīte, kas 

izsniegta pārvadātāja transportlīdzeklim līdz 2018. gada 30. aprīlim, ir spēkā attiecīgās 

pašvaldības teritorijā ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. maijam”, speciālās atļaujas (licences) un 

licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Kurzemes plānošanas 

reģiona teritorijā izsniedz Kurzemes plānošanas reģions. 

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu 

projektu sagatavošanas noteikumi” 158.1.punktu “spēkā esošus noteikumus par spēku 

zaudējušiem atzīst ar atsevišķiem noteikumiem”, atklāti balsojot, “par” – 10 (Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 8/2019 “Par 

Skrundas novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr. 

11/2009 „Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru 

pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” (pielikums 

Nr. 5 uz 2 lpp.). 
 

12. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2019 “Par Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr. 20/2013 “Grozījumi 

2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr. 11/2009 “Par licenču izsniegšanas 

kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas 

novadā”” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Ņemot vērā to, ka Autopārvadājumu likuma pārejas noteikumu 33.punkts nosaka, ka 

“speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumiem ar taksometru pašvaldības teritorijā, kas 

izsniegta līdz 2018. gada 28. februārim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā līdz tās 

derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 30.aprīlim, un licences kartīte, kas 

izsniegta pārvadātāja transportlīdzeklim līdz 2018. gada 30. aprīlim, ir spēkā attiecīgās 

pašvaldības teritorijā ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. maijam”, speciālās atļaujas (licences) un 

licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Kurzemes plānošanas 

reģiona teritorijā izsniedz Kurzemes plānošanas reģions. 
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2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu 

projektu sagatavošanas noteikumi” 158.1.punktu “spēkā esošus noteikumus par spēku 

zaudējušiem atzīst ar atsevišķiem noteikumiem”, atklāti balsojot, “par” – 10 (Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 10/2019 “Par 

Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr. 20/2013 

„Grozījumi 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr. 11/2009 “Par licenču 

izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem 

Skrundas novadā”” atzīšanu par spēku zaudējušiem” (pielikums Nr. 6 uz 2 lpp.). 
 

13. § 

Par Skrundas tirgus noteikumu saskaņošanu 

L. ROBEŽNIECE, I. GRUNDMANIS, S. JAPĒŅINS 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas tirgus noteikumus.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu attīstības komitejas priekšsēdētājam, 

deputātam Ivaram GRUNDMANIM, kurš izsaka attīstības komitejas sēdē izskanējušos 

priekšlikumus par tirgotāju iepazīstināšanu ar tirgus noteikumiem un kā apliecinājumu par 

iepazīšanos ar noteikumiem atstājot savu parakstu. Deputāts Valters FARNASTS attīstības 

komitejas sēdē ierosināja uzstādīt vienkāršotu informācijas stendu, kurā izlikt tirgus 

noteikumus, izcenojumus un tirgus plānu.  

Deputāti diskutē par iespējām tirgotājus iepazīstināt ar tirgus noteikumiem. 

Loreta ROBEŽNIECE izsaka priekšlikumu, ka tirgus noteikumi vienmēr pieejami pie tirgus 

administratora. Ieinteresētajām personām tirgus noteikumi pieejami arī komunālās 

saimniecības mājas lapā.  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis Sandis JAPĒŅINS izsaka 

priekšlikumu tirgus noteikumus, izcenojumus, tirgus plānu palielinātā formātā izvietot pie 

tirgus paviljona – kioska, kurā atrodas informācijas centrs, gala stikla.   

Loreta ROBEŽNIECE ierosina saskaņot Skrundas tirgus noteikumus.     

2. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka 

“lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli 

un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, saskaņā ar Ministru 

kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, atklāti balsojot, „par” – 

10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis 

BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

Saskaņot Skrundas tirgus, Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, noteikumus 

(pielikums Nr. 7 uz 7 lp.). 
 

14. § 

Par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja  

pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā uz noteiktu laiku 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.09.2019. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājas Dzintras VEĢES iesniegumu par darba tiesisko 

attiecību pārtraukšanu ar 30.09.2019. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 9. punktu, kas nosaka, ka „Dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā 

un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inese 
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IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis 

BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj:  

2.1. izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju 

Dzintru VEĢI ar 30.09.2019., pamatojoties uz “Darba likuma” 100. panta pirmo 

daļu, 

2.2. par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju uz 

noteiktu laiku iecelt Ivetu ZĪLI, kasiere Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē, līdz tiek 

apstiprināts jauns pārvaldes vadītājs, slēdzot vienošanos par papildus pienākumiem 

ar 01.10.2019.,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU, administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 24.10.2019., plkst. 0800, domes sēde - 31.10.2019., plkst. 

0800.  

 

Sēde slēgta plkst. 0815 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          26.09.2019. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          26.09.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


